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CENTRUM MEDYCZNE „ŻELAZNA” SP. Z O.O. 

01-004 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 90 
 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

dla zamówienia publicznego  

dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego  

na podstawie art. 39 uPzp  

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp  

 
REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI 

w Centrum Medycznym „Żelazna” sp z o. o. 
 

 

Wykaz załączników: 

 

* ZAŁĄCZNIK NR 1 „Oferta.” 

* ZAŁĄCZNIK NR 2 „Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych   

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia” 

* ZAŁĄCZNIK NR 3 „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u Pzp.” 

* ZAŁĄCZNIK NR 4 „Wykaz robót budowlanych” 

* ZAŁĄCZNIK NR 5 „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu” 

* ZAŁĄCZNIK NR 6 „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” 

* ZAŁĄCZNIK NR 7 „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia” 

* ZAŁĄCZNIK NR 8 „Projekt umowy” 

* ZAŁĄCZNIK NR 9 „Projekty budowlano-wykonawcze” 

* ZAŁĄCZNIK NR 10 „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” 

* ZAŁĄCZNIK NR 11 „Kosztorysy przedmiarowo-szczegółowe” 

* ZAŁĄCZNIK NR 12 „Informacja na podstawie art. 13 RODO skierowana do Wykonawców 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego” 
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Wojciech Puzyna dr n. med. 
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Centrum Medyczne Żelazna Sp. z o. o. 

ul. Żelazna 90 

01-04 Warszawa 

 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. ze zm.). 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy. 

 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Remont i modernizacja pomieszczeń 

przychodni w Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o. o.. 

2. Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: 11-W-R-08-2019 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Remont i modernizacja pomieszczeń przychodni 

Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o. o. 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych  

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych  

45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych  

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego  

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

4. Przedmiotem planowanej inwestycji jest remont i modernizacja pomieszczeń przychodni 

zlokalizowanej na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Nowolipie 25 w Warszawie. 

Docelowo przychodnia będzie stanowiła placówkę Centrum Medycznego „Żelazna”  

sp. z o. o. W skład przychodni wejdzie ambulatorium pediatryczne, ambulatorium 

położniczo-ginekologiczne i sale seminaryjne. Wykonawca zobowiązany będzie na własny 

koszt uzyskać od zakładu energetyki podłączenie do prądu budowlanego oraz założyć 

licznik energii elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty 

budowlano - wykonawcze - zał. nr 9 do SIWZ, specyfikacje  techniczne wykonania  

i odbioru robót - zał. nr 10 do SIWZ, oraz kosztorysy przedmiarowe - szczegółowe - zał. nr 

11 do SIWZ. 
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5. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach 

określonych w Projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 

6. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projektach budowlano - 

wykonawczych - zał. nr 9 do SIWZ,  specyfikacjach  technicznych wykonania i odbioru 

robót zał. nr 10 do SIWZ oraz kosztorysach przedmiarowych - szczegółowych - zał. nr 11 

do SIWZ służą do określenia minimalnych parametrów technicznych, cech użytkowych 

oraz jakościowych jakim powinny odpowiadać produkty i materiały równoważne, aby 

spełniły wymagania stawiane przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca może stosować produkty i materiały równoważne, o parametrach nie 

gorszych niż opisane w projektach budowlano - wykonawczych - zał. nr 9 do SIWZ,  

specyfikacjach  technicznych wykonania i odbioru robót - zał. nr 10 do SIWZ, oraz 

kosztorysach przedmiarowych - szczegółowych - zał. nr 11 do SIWZ. Wykonawca, który 

powołuje się na produkty i materiały równoważne, jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego produkty i materiały spełniają wymagania stawiane przez 

Zamawiającego.    

8. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

rozwiązania równoważne spełniają wymagania wynikające ze wskazanych przez 

Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych 

i systemów odniesienia. 

9. Roboty będą prowadzone na parterze budynku mieszkalnego. W czasie prowadzenia robót 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezkolizyjne funkcjonowanie pozostałej części 

budynku. W przypadku wystąpienia realizacji robót w pomieszczeniach znajdujących się 

poza obszarem budowy Wykonawca, przy współudziale inspektora nadzoru, zobowiązany 

jest uzgodnić z Użytkownikiem termin wykonania robót w tych pomieszczeniach.  

10. Wykonawca lub podwykonawca, jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). Zobowiązanie do zatrudnienia 

dotyczy pracowników, którzy w ramach umowy będą wykonywać następujące czynności 

w zakresie robót budowlanych: roboty murowe, wykonanie posadzek, roboty 

przygotowawcze (gruntowanie), wykonywanie gładzi, układanie glazury i terakoty, roboty 

malarskie, roboty sanitarne, elektryczne i niskoprądowe. Wymóg zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących inne zakresy prac, tzn. 

kierujących budową, robotami elektrycznymi i sanitarnymi, wykonujących obsługę 

geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 

11. Zasady przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli w zakresie spełniania przez 

wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy: 

1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy złoży dokumenty potwierdzające zatrudnienie 

osoby/osób wykonującej/cych czynności określone w pkt. 10, tj.: 

a) pisemne oświadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy i/lub pisemne oświadczenia 

pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę/Podwykonawcę potwierdzające, że 

pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia 

za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) przez cały okres 

realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczenie powinno zawierać: 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 
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wymiaru etatu, wskazanie, że wynagrodzenie tych osób jest nie niższe niż, minimalne 

wynagrodzenie przewidziane w powołanej wyżej ustawie oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę/Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności wymienione w pkt 10. Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

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

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 

dnia 4 maja 2016 r.). 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osoby/osób 

wykonującej/cych wskazane czynności przez cały okres realizacji umowy, w szczególności 

poprzez: 

a) wezwanie do okazania, w terminie nie krótszym niż 4 dni robocze, zaświadczenia 

właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę /Podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów 

o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę /Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), 

c) wezwanie do przedłożenia, w terminie nie krótszym niż 4 dni robocze, dokumentów,  

o których mowa w pkt 11. 1., niniejszego rozdziału. 

Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 

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

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

13. Wykonawca może zmienić osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy, 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę z zastrzeżeniem, że zostaną spełnione 

wymagania, o których mowa w pkt 10. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia odpowiedniej ilości osób do realizacji 

przedmiotu umowy, w szczególności zapewniającej terminowe oraz należyte wykonanie 

przedmiotu umowy. 

15. Postanowienia pkt 10, 11 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do pracowników, których 

zatrudnia lub zamierza zatrudnić podwykonawca lub dalszy podwykonawca. W tym celu 

Wykonawca w umowach o podwykonawstwo zawrze odpowiednie postanowienia, 

umożliwiające egzekucję zd. 1 niniejszego punktu. 

16. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 

podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, polegających na 

powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, objętych 

tymi samymi kodami CPV 45210000-2, 45215140-0, 45310000-3, 45311000-0, 45312100-

8, 45312200-9, 45314320-0, 45331000-6, 45332000-3, 45400000-1. Łączna wartość 

przewidywanych zamówień nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego. 

17. Zamówienia, o których mowa w pkt 16 będą udzielone na warunkach, określonych po 

przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, realizującym zamówienie podstawowe, przy 

założeniu, że wynegocjowane warunki nie będą mniej korzystne dla Zamawiającego niż 

warunki zamówienia podstawowego, chyba że w momencie prowadzenia negocjacji, 

zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w czasie udzielania 
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zamówienia podstawowego, które uniemożliwią uzgodnienie warunków nie gorszych niż 

określone dla realizacji zamówienia podstawowego, a całkowita wartość tych zamówień 

została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 

 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

 

Przewidywany termin realizacji zamówienia – 4 miesiące od daty protokolarnego przekazania 

terenu budowy Wykonawcy. 

 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału  

w postępowaniu. 

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

5.2.1. zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać, 

iż: 

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

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie tj. zgodnie  

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę 

budowlaną w budynkach szpitalnych lub zakładach opieki medycznej, która swoim 

zakresem odpowiadała robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia 

(modernizacja, remont, przebudowa) i obejmowała co najmniej: roboty ogólnobudowlane, 

elektryczne, sanitarne o łącznej wartości nie mniejszej niż brutto: 1 900 000,00 zł. 

(słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych). 

Pod pojęciem budynku szpitalnego lub zakładu opieki medycznej należy rozumieć obiekty 

budowlane sklasyfikowane w klasie 1264 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych 

(PKOB). W przypadku, gdy wartość wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych 

została wskazana w dowodach w obcej walucie, należy wpisać w wykazie robót (załącznik 

nr 4 do SIWZ), wartość przeliczoną na polską walutę (PLN), według średniego kursu NBP 

obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

d) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji 

zamówienia: 

1. kierownik budowy posiadający: 

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej oraz 

 minimum 3 letnią praktykę zawodową; 

2. kierownik robót sanitarnych posiadający: 

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  

wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 

 minimum 3 letnią praktykę zawodową; 

3. kierownik robót elektrycznych posiadający: 
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 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz 

 minimum 3 letnią praktykę zawodową. 

W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza terytorium RP 

osoby te muszą:  

 posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej 

branży budowlanej w kraju zamieszkania tych osób, 

 posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej 

zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. 2018, poz. 2272 t.j. z póź. zm.) o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych. 

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

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp) 

 

 

6. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

 

6.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku  

do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

12 – 23 ustawy Pzp. 
6.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:   
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, 

1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą  

z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania 

umowy lub zasądzenia odszkodowania.  

6.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp odpowiednio 

do wymienionych w pkt 6.1 i 6.2 przesłanek wykluczenia. 

6.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz  

16–20 ustawy Pzp lub pkt 6.2. SIWZ, 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 
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podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym 

lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu 

pierwszym 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. 

6.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie pkt. 6.4 SIWZ. 

6.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA. 
 

 

7.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu; 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

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

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje 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. 

7.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

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

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

7.5. 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 oraz 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. 

7.6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny 

ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 

7.7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące 

oświadczenia lub dokumenty: 
7.7.1.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

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

w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania  

i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 
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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 były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi 

zał. nr 4 do siwz; 

 wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

zasobami. Wzór wykazu osób stanowi zał. nr 7 do siwz; 

7.7.1.2  Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub 

dokumenty w tym zakresie. 

7.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału  

 w postępowaniu należy dołączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

7.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.7.2. SIWZ 

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

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

7.9. Dokument, o którym mowa w pkt 7.8, powinien być wystawiony nie wcześniej niż  

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

7.10. 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 7.8., 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. Pkt 7.9. stosuje się. 

7.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu.  

8. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP (o ile dotyczy) 

ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

PODWYKONAWCOM 

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

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

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie  

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
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2. 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. 
3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz,  

o których mowa w pkt 6.2 SIWZ. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  

lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na doświadczeniu innych podmiotów, 

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

5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami  

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu 

do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7.7.2 SIWZ. 

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

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

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

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ. 

8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 

zobowiązany jest wypełnić pkt 10 załącznika nr 1 „Oferta” oraz wskazać części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz, o ile to 

wiadome, podać firmy podwykonawców. 

 

 

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

 

 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden  

z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 6.2 SIWZ, natomiast 
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spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 5.2. 

SIWZ. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy  

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa dokumenty, o których 

mowa w pkt 7.1 SIWZ. 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. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  oświadczenie  

o przynależności,  braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa  

w pkt. 7.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców. 
 

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C-10E USTAWY, 

PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW 

KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

 

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach proceduralnych jest: 

Barbara Szczepaniak, tel.: 22 25 59 878. 

2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się  

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

– Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście,  

za pośrednictwem posłańca, faksu, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz 1844 oraz z 2016 r. poz 147 i 615), z uwzględnieniem 

wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej. Adres poczty elektronicznej  

do kontaktu z Zamawiającym: b.szczepaniak@szpitalzelazna.pl 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

4. W postępowaniu oświadczenia, składa się w formie pisemnej. 

5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

6. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca  

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 

Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez 

Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca  

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć 

w oryginale. 

7. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 

powyżej w pkt 10.6 SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej  

za zgodność z oryginałem. 

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo 

podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

mailto:b.szczepaniak@szpitalzelazna.pl
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9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być 

sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką 

osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie  

w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty. 

 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

 

 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” wraz z „Formularzem cenowym. Opisem 

przedmiotu zamówienia:. 

3. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

1)  Oświadczenie wymagane postanowieniami pkt 7.1 SIWZ; 

2)  Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę/osoby wymienione  

w umowie spółki lub odpowiednim rejestrze, które wskazane są tam jako upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy); 

3)  Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę/osoby wymienione  

w umowie spółki lub odpowiednim rejestrze, które wskazane są tam jako upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy) względnie do podpisania innych dokumentów składanych 

wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne Dz.U. 2017 poz. 570 t.j. ze zm. oraz z 2016 poz. 352),  

a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;  

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

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

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 



Sygnatura sprawy: 11-W-R-08-2019 

12 

 

5. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na 

własnych formularzach pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom 

określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym 

w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie 

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

7. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym 

razie nie będzie uwzględnione. 

8. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane,  

z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 9. W treści oferty powinna być umieszczona 

informacja o liczbie stron. 

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,  

w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 

w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 t.j. ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób 

umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania 

stron oferty. 

10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym 

egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 

odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być 

oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. 

ul. Żelazna 90 

01-004 Warszawa 

oraz opisane: 

„Oferta na remont i modernizację pomieszczeń przychodni  

Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o. o.” 

Nie otwierać przed dniem 27.08.2019 r., godz. 10:30” 

11. Wymagania określone w pkt 8-10 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie 

będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące 

wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany  

do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 

wycofaniu oferty powinny być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy oraz doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed 

upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, 

a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: 

„ZMIANA” lub „WYCOFANIE. 

13. Zaleca się, aby oferta zawierała dane Wykonawcy dotyczące: adresu Wykonawcy,  

nr REGON oraz NIP, adres internetowy (URL), adres poczty elektronicznej (e-mail) 

oraz numer telefonu/faksu; imię i nazwisko osoby umocowanej do podpisania umowy. 

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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15. Każda ze stron oferty powinna być opatrzona imienną pieczęcią oraz podpisem osoby 

uprawnionej do podpisania oferty/reprezentowania Wykonawcy. 

 

 

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego w Warszawie, ul. Żelazna 90, 

Sekretariat Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. do dnia 27.08.2019 r. do godz. 

10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej Centrum 

Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. budynek A, w dniu 27.08.2019 r. o godz. 10:30. 

3. Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści 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. 

 

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Wykonawca w Formularzu Ofertowym określi łączną cenę oferty brutto za realizację 

przedmiotu zamówienia. Poszczególne elementy ceny oferty Wykonawca wskaże  

w „Formularzu ofertowym. Opisie przedmiotu zamówienia”. 

2. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty 

związane z wykonaniem zamówienia, w tym również koszty towarzyszące, takie jak: 

koszty ubezpieczenia, itp., niezbędne dla pełnego i prawidłowego wykonania zamówienia. 

3. Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku z zachowaniem następujących zasad: 

1) Wartość netto = suma kosztorysów ofertowych szczegółowych tj. suma wszystkich branż 

występujących w zamówieniu. 

2) Wartość brutto = wartość netto powiększona o stawkę podatku VAT. 

5. Kosztorysy ofertowe należy sporządzić zgodnie z podstawą wyceny, zakresem, nakładami 

rzeczowymi podanymi w kosztorysach przedmiarowych Zamawiającego. Ceny 

umieszczone w poszczególnych pozycjach kosztorysu przedmiarowego muszą obejmować 

wszystkie następujące po sobie czynności niezbędne dla zapewnienia ciągłości wykonania 

robót z dokumentacją projektową i wymaganiami, podanymi, w szczególności, w 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także wiedzą 

techniczną, Polskimi Normami i sztuką budowlaną. 

6. Obliczoną w sposób podany w pkt. 1 wartość oferty należy wpisać do formularza 

ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

7. W łącznej cenie oferty należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej 

SIWZ, wymagania wynikające z projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ 

oraz wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania 

zamówienia jak również ewentualne opusty i rabaty. 

8. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę bez możliwości 

proponowania rozwiązań wariantowych. 
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9. Wyklucza się możliwość udzielania zaliczek. 

 
 

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

 

1. Kryteria oceny ofert. 

Opis kryterium 
Waga 

kryterium 

Cena oferty 95 % 

Okres gwarancji 5 % 

 

W kryterium 1 – cena – waga 95%:  
Cena oferty będzie obliczana wg. następującej formuły: 

 

                                    cena oferty najtańszej 

    Cena oferty X =            cena oferty badanej        x 100 pkt. x  95% 

 

W kryterium 2 – okres gwarancji – waga 5% 

 

36 miesięcy  - 0 pkt 

48 miesięcy – 1 pkt 

60 miesięcy – 2 pkt  

 

                                          Gof 

    Liczba punktów =    -----------     x 100 x 5% 

                                         Gmax          

 

Gof – ilość punktów badanej oferty 

Gmax. – maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów (2pkt) 

Maksymalny okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być dłuższy niż 

60 miesięcy oraz nie może być krótszy, niż 36 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie 

wskaże w formularzu oferty terminu gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca 

oferuje minimalny okres gwarancji, tj. 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania krótszego 

niż 36 miesięcy okresu gwarancji, Zamawiający uzna ofertę za niezgodną z SIWZ. Oferta 

taka będzie podlegała odrzuceniu. 

2. Sposób oceny ofert. 

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe  

oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian  

w treści oferty (zgodnie z art. 87 uPzp). 

 

 

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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16.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem 

umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę 

Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów 

z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.  

16. 2. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 16.1. Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę odrębnym pismem. 
 

17. WADIUM 

 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 38 600,00 zł 

(słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset złotych). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PEKAO S.A, nr konta:  

nr konta: 76 1240 6247 1111 0000 4976 8356. W tytule przelewu należy podać 

sygnaturę postępowania; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

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

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

3. Oryginał świadczący o wniesieniu wadium – dotyczy tylko poręczenia, gwarancji 

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej – musi być złożony w oddzielnej kopercie, przed 

upływem terminu składania ofert. 

4. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu świadczącego o wniesieniu 

wadium należy dołączyć do oferty. 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku złożenia poręczenia, gwarancji bankowej lub 

gwarancji ubezpieczeniowej, poręczyciel (gwarant) zobowiązuje się nieodwołalnie 

i bezwarunkowo, do zapłacenia Zamawiającemu każdej kwoty do łącznej maksymalnej 

wysokości kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, podpisane przez osobę 

upoważnioną oraz zawierające oświadczenie o podstawie do zatrzymania wadium zgodnie 

z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 
 

18. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy, zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej  

w ofercie. 

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

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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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. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie gwarancji powinno 

zawierać klauzulę „na pierwsze pisemne żądanie” oraz bezwarunkowe i nieodwołalne 

zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do dokonania na rzecz Zamawiającego 

płatności. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: PEKAO S.A, nr konta: nr konta: 76 1240 6247 1111 0000 

4976 8356 W tytule przelewu zaleca się podanie nr sprawy. 

6. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń  

z tytułu rękojmi za wady, wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia, nie później niż w 15 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

 

19. INFORMACJE O PODWYKONAWSTWIE 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  

w postępowaniu składa oświadczenie (załącznik nr 5 do siwz) dotyczące 

podwykonawców, o którym mowa w Rozdziale 7 pkt 1. 

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych  

w Rozdziale 7.7.2, dotyczących podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie 

części zamówienia, a niebędących podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji 

Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy – dotyczy Wykonawcy, 

którego oferta została najwyżej oceniona i został wezwany do złożenia dokumentów. 

 

 

20. 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 

Projekt umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ.  

 

21. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W 

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

  

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 

zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale 

VI ustawy. 

2. Na podstawie art. 180 ust. 2 Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec 

czynności: 
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1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych 

odpowiednio w art. 182 ustawy. 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. 

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla 

siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. 

 

 

22. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

 

23. OFERTA WARIANTOWA 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

 

 

 
                                                    OFERTA 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

REMONT I MODERNIZAJA POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI CENTRUM 

MEDYCZNEGO ŻELAZNA SP. Z O. O. 
 

My niżej podpisani:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

działając w imieniu i na rzecz 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  
 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki 

cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez 

Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

 

Wartość netto ...........................................PLN 

 

Podatek VAT............................................PLN 

 

Wartość brutto..........................................PLN 

SŁOWNIE: 

Netto: ............................................................... 

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

VAT .............%................................................ 

Brutto:............................................................... 

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

 

* niepotrzebne skreślić 

4. Oferowany okres gwarancji min. 36 miesiecy – max 60 miesięcy, licząc od daty 

zakończenia robót wymienionych w protokole odbioru robót budowlanych, 

zatwierdzonym przez Pełnomocnika ds. technicznych - podać liczbę miesięcy 36/48/60 

miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty terminu 

gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji, 

tj. 36 miesięcy – patrz kryteria ocenty ofert, rozdział 15 SIWZ. 

 

 

 

 Pieczęć Wykonawcy 

e-mail: 
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5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2 

6. Oświadczamy, zgodnie z art. 93 ust. 1c ustawy Pzp, iż wybór naszej oferty będzie / nie będzie* 

prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jeżeli powyżej zaznaczono 

„będzie” należy również wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku: 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi 

Wartość wskazanych 

towarów/usług bez kwoty 

podatku VAT 

  

  

Jeżeli Wykonawca błędnie określi powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Zamawiający 

zastosuje się do art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (z późn. zm.) o podatku od towarów i usług. 

7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

9. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

10. OŚWIADCZAMY, że następujące części (zakresy) zamówienia wykonamy z udziałem 

podwykonawców: 

Zakres Podwykonawca 
(nazwa i adres) 

1.1   

1.2   

11. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być 

one udostępniane. 

12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy zawartymi  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

13. Oświadczamy, że jesteśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego / Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /*.  
14. Oświadczamy, iż jesteśmy: mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem /  

średnim przedsiębiorstwem  / innym (dużym 

przedsiębiorstwem/makroprzedsiębiorstwem) *. 

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

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

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

04.05.2016, str. 1). 
2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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15. W przypadku wyboru naszej oferty, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia w 

umowę, jako reprezentacja Wykonawcy, zgodnie z wpisem w CEiDG/Krajowym Rejestrze 

Sądowym/udzielonym pełnomocnictwem: 

Imię i nazwisko - .......................................................... – stanowisko/funkcja........................ 

16. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na 

poniższy adres: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………..…………………… 

Adres:…………………………………………………………………………………………… 

tel. _______________ fax _______________ e-mail: ________________________ 

17. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

18. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

- .......................................... 

-........................................... 

19. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ___ stronach: 

- ................................................ 

- ............................................... 

__________________ dnia __ __ ____ roku 

_____________________________________ 
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

* niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZOBOWIĄZANIE  

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

REMONT I MODERNIZAJA POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI CENTRUM 

MEDYCZNEGO ŻELAZNA SP. Z O. O. 
w imieniu Wykonawcy: 

 

___________________________________________________________________________ 
(nazwa Podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca) 

 

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów  

 

___________________________________________________________________________ 
(określenie zasobu) 

 

do dyspozycji Wykonawcy: 

___________________________________________________________________________ 
(nazwa Wykonawcy) 

 

Na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą:  

 

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

sygnatura sprawy …………………. 

 

Oświadczam, iż: 

 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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_________________________________________________________________ 

 

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

e) zrealizujemy usługę, której wskazane zdolności dotyczą. 

 

 

__________________ dnia __ __ ____ roku 

 

___________________________________________ 
(podpis Podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca /  

osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 uPzp 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

 

REMONT I MODERNIZAJA POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI CENTRUM 

MEDYCZNEGO ŻELAZNA SP. Z O. O. 
 

1. Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, do której należy Wykonawca*: 

 

Lp. Nazwa podmiotu Siedziba 

1. 
 

 

 

2. 
 

 

 

(…) 
 

 

 

 

__________________ dnia __ __ ____ roku 

______________________________ 
         (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Informuje(my), że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy Pzp*.  

 

__________________ dnia __ __ ____ roku 

______________________________ 
         (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

*niepotrzebne skreślić 

 
UWAGA:  niniejszy „Formularz” składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykona wców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.  

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 

REMONT I MODERNIZAJA POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI CENTRUM 

MEDYCZNEGO ŻELAZNA SP. Z O. O. 
w imieniu Wykonawcy: 

 

przedkładamy wykaz głównych usług w celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków,  

o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp i których opis sposobu oceny spełniania został 

zamieszczony w pkt. 5.2.1 SIWZ:  

 

 

Podmiot, na rzecz 

którego wykonano 

zamówienie 

z podaniem jego 

adresu 

Przedmiot 

zamówienia (zakres) 
Wartość brutto robót 

 

 

Okres realizacji 

początek 

dzień/ miesiąc/ 

rok 

koniec 

dzień/ miesiąc/ 

rok 

1 2 3 4 5 

  

 

   

     

UWAGA 

1) Załączamy dowody potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.  

2) 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.  

 

 

 

__________________ dnia __ __ roku                                                                                               ______________________________ 

                                                                                                                                                             (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

OŚWIADCZENIE 

o niepodleganiu wykluczeniu 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

REMONT I MODERNIZAJA POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI CENTRUM 

MEDYCZNEGO ŻELAZNA SP. Z O. O. 

W imieniu Wykonawcy: 

 

(nazwa Wykonawcy) 

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 

pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1-2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję 

się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

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

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,  

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

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

podwykonawcą/ami: 

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

Nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

............................... dnia ............. r. 

............................................................... 
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)   
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

 

REMONT I MODERNIZAJA POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI CENTRUM 

MEDYCZNEGO ŻELAZNA SP. Z O. O. 
 

W imieniu Wykonawcy: 

 

(nazwa Wykonawcy) 

 

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z PODLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

W następującym zakresie: 

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

 

 

............................., dnia ................................... r. 

 

......................................................... 
(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO NA 

REMONT I MODERNIZAJA POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI CENTRUM 

MEDYCZNEGO ŻELAZNA SP. Z O. O. 
 

Lp. Imię i 

Nazwisko 

Rodzaj Kwalifikacji 

zawodowych - Uprawnienia nr , 

wydane przez / Wykształcenie/ 

doświadczenia zawodowego w 

tym liczby lat doświadczenia 

tych osób,  

 

 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

sposób dysponowania osobami ( np. 

pracownik wykonawcy, pracownik innego 

podmiotu, umowa zlecenie u wykonawcy 

itp.) 

1     

2     

3     

 

 

 

 
 

…......................... dnia …......................…                    …………….......................................................... 
  Podpis(y) osoby, osób wskazanych w dokumencie 

  uprawniającym do występowania w obrocie 

  prawnym lub posiadających pełnomocnictwo. 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 

 
PROJEKT UMOWY nr..../20….r 

 

W dniu … …. 20… roku między: 

Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01 – 004), przy ul. Żelaznej 90, 

zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445779, z kapitałem zakładowym w wysokości 

1.000.000,00 zł., posiadającym numer NIP: 527-01-04-746 oraz REGON: 012103423, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez: Wojciecha Puzynę dr n. med. – Prezesa Zarządu 

                   Agnieszkę Łydę – Członka Zarządu 
 

........................., z siedzibą w .................. (... – .....) przy ul. ..................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy .............................., .... Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ................., posiadającą numer REGON: 

............... oraz numer NIP: ................,  

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

1) ................................. – ..........................; 

2) ................................. – ..........................’ 

 

Panem/Panią, zam. w ................... (... - .....) przy ul. .........................., prowadzącym/-ą działalność 

gospodarczą pod firmą …………… w ……………. (… – …..) przy ul. ……………., wpisanym/-ą do 

CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ posiadającym/-ą 

numer REGON: ………….. oraz numer NIP: ……………………, zwanym/ą w dalszej części umowy 

„Wykonawcą” 

 

wyłonioną w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo 

zamówień publicznych, 

 

została zawarta Umowa następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane zgodnie z: 

1) dokumentacją projektową, 

2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

3) zakresem rzeczowym i ilościowym wynikającym z kosztorysów ofertowych, 

4) warunkami wynikającymi z przepisów Prawa budowlanego, 

5) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Norm i aprobat technicznych, 

6) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej. 

2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie materiały i urządzenia, które będą użyte do realizacji przedmiotu 

zamówienia będą odpowiadać jakością wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie, określonym w Prawie Budowlanym oraz będą odpowiadać wymaganiom określonym 

w projektach budowlano – wykonawczych (zwanych dalej dokumentacja projektową) oraz 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanymi dalej STWiORB). 

Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe. 

3. W przypadku wystąpienia robót budowlanych dodatkowych, niezbędnych do ukończenia realizacji 

przedmiotu umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Strony postąpią 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Na wszelkie roboty, o których mowa w ust. 3, będzie sporządzany przez Kierownika budowy protokół 

konieczności, który po podpisaniu przez Wykonawcę robót, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz po 

zatwierdzeniu przez Pełnomocnika ds. Technicznych Zamawiającego będzie stanowił podstawę prawną 

do rozpoczęcia procedury zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
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5. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, są kosztorysy obejmujące 

wycenę robót sporządzone przez Wykonawcę, i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 

§ 2. 

Terminy 

1. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych nastąpi w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy 

Wykonawcy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację 

projektową, STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej oraz dziennik budowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy niezbędny dla realizacji przedmiotu umowy  

w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

3. Termin realizacji zamówienia wynosi 4 miesiące licząc od daty protokolarnego przekazania terenu 

budowy Wykonawcy. 

4. Komisyjny odbiór robót budowlanych odbędzie się na zasadach opisanych w § 18. Za datę odbioru 

całości robót budowlanych strony ustalają datę zakończenia robót wymienioną w protokole odbioru 

całości robót budowlanych, zatwierdzonym przez Pełnomocnika ds. Technicznych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi/gwarancji, to jest w terminie …… 

miesięcy licząc od daty zakończenia robót wymienionej w protokole końcowym robót budowlanych, 

usunąć wszystkie ujawnione wady dotyczące realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 3. 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji umowy w terminach i na zasadach określonych w umowie. 

2. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian dokumentacji projektowej  

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, w tym usunięcia jej wad wskazanych przez 

Wykonawcę. 

4. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest 

następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, koszty modyfikacji 

dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę. 

5. Zamawiający jest także zobowiązany do: 

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, 

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, 

4) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie 

niezbędnym do wykonania umowy, 

5) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, 

6) zaplecze socjalne i magazynowe Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie. Ustalenie miejsca 

przeznaczonego na zaplecze, węzeł sanitarny, kontener na odpady socjalne i przemysłowe nastąpi  

w porozumieniu z Zamawiającym, 

7) wskazania Wykonawcy punktu poboru wody, punktu energii elektrycznej. Rozliczenie wody i energii 

elektrycznej przez Wykonawcę nastąpi na podstawie ryczałtu przy odbiorze całości robót. Za pobór 

wody, odprowadzenie ścieków oraz za pobór energii elektrycznej Wykonawca poniesie opłaty zgodne 

ze wskazaniami liczników. Po zakończeniu robót Zamawiający wystawi fakturę obciążającą 

Wykonawcę za zużytą wodę, odprowadzenie ścieków i energię elektryczną. 

8) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych w umowie do odbiorów: 

1) robót zanikających, 

2) robót ulegających zakryciu, 

3) częściowych, 

4) całości robót budowlanych, 

5) ostatecznego. 

7. Odbiorów robót ulegających zakryciu, zanikających, częściowych dokonują w imieniu Zamawiającego 

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego. 
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8. Odbiór całości robót budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz przez upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 

rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

9. Odbiór ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

10. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbioru tych robót  

w terminach wynikających z umowy. 

 

§ 4. 

Zarządzanie realizacją umowy 

1. Nadzór ze strony Zamawiającego sprawować będą Inspektorzy nadzoru inwestorskiego: 

1) ………….. - branża budowlana, 

2) ………….. - branża elektryczna, 

3) ………….. - branża sanitarna. 

2. Osoby ds. nadzoru wskazane w ust. 1 reprezentują Zamawiającego wobec Wykonawcy w zakresie 

realizacji robót budowlanych. 

 

§ 5. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie  

z umową, ofertą i dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi umowy poleceniami 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane  

z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób 

oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe  

w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, chyba  

że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający 

ponosi odpowiedzialność. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych do robót materiałów. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo  

w postanowieniach umowy: 

1) wskazania Kierownika budowy i kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, 

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 

2) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, 

3) przekazywania Inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji umowy oraz 

umożliwienia im przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

4) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie  

z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy 

wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

5) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających 

wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiORB, 

6) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę, 

7) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót, 

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie 

odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 

9) utrzymywania porządku na terenie budowy, 

10) stosowania się do poleceń Inspektorów nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika 

budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy, 

11) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie 

do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania umowy, 

wyspecyfikowanych w umowie, 
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12) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami umowy, 

13) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza podwykonawców  

do udziału w realizacji umowy. 

6. Roboty będą prowadzone na parterze budynku mieszkalnego. W czasie prowadzenia robót Wykonawca 

jest zobowiązany zapewnić bezkolizyjne funkcjonowanie pozostałej części budynku. W przypadku 

wystąpienia realizacji robót w obszarze poza terenem budowy Wykonawca, przy współudziale 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym termin wykonania 

robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

1) dziennik budowy, 

2) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, zanikających, częściowych, 

3) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

1) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

2) dokumentacji powykonawczej. 

9. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektorów nadzoru inwestorskiego o gotowości  

do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakończeniu 

oraz umożliwić Inspektorom nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub 

ulegającej zakryciu. 

10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił 

funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. 

Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy. 

11. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas 

transportu na teren budowy przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, 

w związku z realizacją umowy. 

12. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

13. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem 

robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych odbiorom częściowym. 

14. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 

obowiązywania niniejszej umowy. 

 

§ 6. 

Potencjał Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że inny podmiot …………. (nazwa innego podmiotu), na zasoby którego 

zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca powołał się w ofercie w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot 

umowy w zakresie ………………….. (w jakim zdolność techniczna lub zawodowa innego podmiotu 

były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego). 

2. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez inny podmiot o którym mowa w ust. 1  

z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego 

podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę 

wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przy udziale innego podmiotu, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego lub 

zobowiąże się do osobistego wykonania odpowiednej części zamówienia, jeżeli wykaże spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tej części. 

 

§ 7. 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami poniższy personel: 

1) kierownik budowy w osobie………...………………..………………..……., nr uprawnień ……………, 

2) kierownik robót sanitarnych w osobie……….………...….…………………, nr uprawnień……….…...., 

3) kierownik robót elektrycznych w osobie ……………....……………………, nr uprawnień…………….. 
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2. Osoby, o których mowa w ust. 1, są uprawnione do działania w związku z realizacją umowy  

w granicach określonych art. 22 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 t.j. ze zm.) oraz mają 

obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących 

przedmiot umowy. 

3. Wykonawca lub podwykonawca, jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  

(Dz. U. 2019 poz. 1040 t.j. ze zm.). Zobowiązanie do zatrudnienia dotyczy pracowników, którzy  

w ramach niniejszej umowy będą wykonywać następujące czynności w zakresie robót budowlanych: 

roboty murowe, wykonanie posadzek, roboty przygotowawcze (gruntowanie), wykonywanie gładzi, 

układanie glazury i terakoty, roboty malarskie, roboty sanitarne, elektryczne i niskoprądowe. Wymóg 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących inne zakresy prac, tzn. 

kierujących budową, robotami elektrycznymi i sanitarnymi, wykonujących obsługę geodezyjną, 

dostawców materiałów budowlanych. 

4. Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku 

pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy  

i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -  

do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.” 

5. Zasady przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli w zakresie spełniania przez wykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986 z późn. zm.): 

1) Wykonawca w dniu zawarcia umowy złoży dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby/osób 

wykonującej/cych czynności określone w ust. 3, tj.: 

a) pisemne oświadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy i/lub pisemne oświadczenia pracowników 

zatrudnionych przez Wykonawcę/Podwykonawcę potwierdzające, że pracownicy są zatrudnieni  

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

pracy, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2177) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczenie powinno zawierać: 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, wskazanie,  

że wynagrodzenie tych osób jest nie niższe niż, minimalne wynagrodzenie przewidziane w powołanej 

wyżej ustawie oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy. 

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę/Podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 3. Kopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

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

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 

Nr 119 z dnia 4 maja 2016 r.). 

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osoby/osób wykonującej/cych wskazane 

czynności przez cały okres realizacji umowy, w szczególności poprzez: 

a) wezwanie do okazania, w terminie nie krótszym niż 4 dni robocze, zaświadczenia właściwego oddziału 

ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę /Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę /Podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji), 

c) wezwanie do przedłożenia, w terminie nie krótszym niż 4 dni robocze, dokumentów, o których mowa  

w ust. 5 ppkt 1. 

Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 

6. Wykonawca może zmienić osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy, zatrudnione  

na podstawie umowy o pracę z zastrzeżeniem, że zostaną spełnione wymagania, o których mowa  

w ust. 3. 
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7. Postanowienia ust. 3-6 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do pracowników, którym posługuje się 

lub zamierza się posługiwać podwykonawca lub dalszy podwykonawca. W tym celu Wykonawca  

w umowach o podwykonawstwo zawrze odpowiednie postanowienia, umożliwiające egzekucję zdania  

1 niniejszego ustępu. 

 

§ 8. 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot 

zamówienia:………, a podwykonawcom powierzy realizację zamówienia w części:………………... 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego 

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, 

a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

3. Przepisy niniejszej umowy o roboty budowlane nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 

Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

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

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

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  

z projektem umowy. 

5. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

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) 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, 

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 

jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno 

odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, 

STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

5) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy  

o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na 

każde jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy  

o podwykonawstwo. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania 

Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania 

robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej 

części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy 

przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Za dzień przedłożenia 

projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień wpływu projektu umowy do Zamawiającego. 
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7. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy zgodnie z ust. 6, zgłasza  

w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo w szczególności  

w następujących przypadkach: 

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 5, 

nie załączenia zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 6, 

2) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy, której wykonanie zostało 

zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji,  

w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez ………. (inny podmiot), na zasoby 

którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

3) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 

umową dla tych robót, 

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 

umowy, 

5) gdy termin zapłaty wynagrodzenia pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszy podwykonawcą 

jest dłuższy niż 30 dni. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

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

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy zgodnie z ust. 9 zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w przypadkach o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 19 ust. 1 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 10 000,00 zł. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku 

jej akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 1, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę  

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

14. Przepisy ust. 1–13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

15. 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 zamówienia na roboty budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 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 zgodnie z ust 11 i przy braku 

sprzeciwu z ust 9 i 10. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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18. 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. 15. Zamawiający informuje  

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18 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. 

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

o których mowa w ust. 15 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 

na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

22. Podwykonawstwo nie zwalnia Wykonawcy z należytego wykonania umowy i obowiązków ujętych  

w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy. 

23. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona poprzez 

akceptację umowy o podwykonawstwo. 

24. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

25. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 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. Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

26. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym została zawarta umowa o podwykonawstwo 

niezaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

 

§ 9. 

Procedury bezpieczeństwa 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz 

zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 

przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 

wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 

1186 t.j. ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót 

budowlanych. 
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§ 10. 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania umowy nie później niż do dnia 

poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowę lub umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności związanej z realizacją umowy, oraz do terminowego opłacania 

należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 

1) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 

obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, 

uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub 

uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda 

rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych 

przedmiotem umowy na kwotę minimum 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), 

2) ubezpieczenia każdego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), a także wszelkich innych osób 

realizujących w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy roboty budowlane. 

2. Koszt umowy/umów ubezpieczenia, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości 

Wykonawca. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia,  

w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania terenu 

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać 

się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu 

terminów umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcę. 

4. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia oraz przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, co najmniej na miesiąc 

przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. 

5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

§ 11. 

Utrzymanie terenu budowy 

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany  

do zagospodarowania terenu budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy 

w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych 

osób, 

2) podjęcie niezbędnych środków, które zapobiegną wejściu na teren budowy osób nieuprawnionych, 

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy, 

4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorom nadzoru inwestorskiego, osobom 

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy. 

4. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie 

wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, 

sprzęt, materiały w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty  

z terenu budowy. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować 

teren budowy i przekazać go we właściwym stanie Inspektorom nadzoru inwestorskiego najpóźniej do 

dnia zatwierdzenia protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 

5. W przypadku stwierdzenia, że teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w ust. 4, 

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mają prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie 

terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim 

bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych skierowanym przez 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej 

doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę 

(wykonanie zastępcze). 
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§ 12. 

Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich 

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg  

i chodników prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, 

transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności powinien 

dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów  

i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez 

Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy 

uszkodzonych z jego winy dróg lub chodników. 

 

§ 13. 

Naprawa uszkodzeń 

1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty 

i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia zatwierdzenia protokołu odbioru końcowego 

robót budowlanych, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do 

użytkowania. 

2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca jest 

zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów  

z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do 

wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem umowy; za uszkodzenia 

powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, 

wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca. 

 

§ 14. 

Kontrola jakości 

1. Wykonawca oraz Inspektorzy nadzoru inwestorskiego są odpowiedzialni za bieżącą kontrolę jakości 

robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy i materiałów wbudowanych w trakcie realizacji 

umowy. 

2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać 

jakością wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym  

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 t.j. ze zm.) oraz winny 

odpowiadać wymaganiom, określonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogą wstrzymać wpisem do dziennika budowy wykonywanie 

robót budowlanych w przypadku: 

1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób naruszający 

warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie 

budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe  

z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym 

zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych 

okoliczności, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy 

wykonania robót. 

4. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 3, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu  

z Zamawiającym mogą polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który 

uznają za konieczny, nieprzekraczający 1 miesiąca. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia terminu zakończenia robót  

o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju). 

6. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do 

wykonania umowy. 

7. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny  

w szczególności: 
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1) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz STWiORB, 

2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów 

stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

3) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

4) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych, 

5) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania. 

6) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogą polecić Wykonawcy w wyznaczonym terminie, usunięcie 

materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w pkt 1) i 2) z terenu budowy, 

ponowne wykonanie robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań 

umowy lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu umowy. 

8. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych poleceń zgodnie z ust. 7 pkt 6), Zamawiający,  

po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego  

do wykonania tych poleceń, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na 

koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektorzy nadzoru inwestorskiego ustalą, że jakość 

materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym ust. 7 niezwłocznie zawiadomią o tym fakcie 

Wykonawcę. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, 

że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 7 oraz uzyska pisemną akceptację Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego. 

11. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę. 

12. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego materiałów, 

które nie są zgodne z ust. 7, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogą polecić Wykonawcy 

niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami na koszt 

Wykonawcy. 

 

§ 15. 

Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót 

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 

budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę 

wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego  

są uprawnieni do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad  

w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia 

nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 

ekspertyz, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogą polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na 

koszt Wykonawcy. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie określonym w ust. 1 Zamawiający może 

zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze)  

i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 16. 

Odbiory 

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

Inspektorów nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorom nadzoru 

inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 

dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dokonują odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od 
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daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdzają odbiór robót protokołem odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy. 

4. W przypadku niezgłoszenia Inspektorom nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na 

własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

5. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane 

roboty. 

6. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez 

odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorom nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,  

z uwzględnieniem ust. 3. 

7. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę, skorygowanego i zaakceptowanego przez Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo w danym miesiącu kalendarzowym wg ich 

zaawansowania procentowego wobec całości robót. Protokół odbioru częściowego zostanie 

sporządzony w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru. 

8. Rozpoczęcie komisyjnego odbioru robót budowlanych będących przedmiotem umowy, zostanie 

zorganizowane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich wykonania 

przez Wykonawcę. 

9. Odbiór całości robót budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 

rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

10. Odbiór całości robót budowlanych jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 

budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie: 

1) oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu 

przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

2) pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich 

odbioru wraz z potwierdzeniem gotowości robót do odbioru przez Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego. 

11. Do niniejszego zgłoszenia musi być załączona kompletna dokumentacja powykonawcza ze wszystkimi 

zmianami dokonanymi w toku budowy (3 egzemplarze w formie pisemnej (oryginał + kopia) oraz  

1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD), pozwalająca na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych 

i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne. 

12. Dla dokumentów wchodzących w skład dokumentacji powykonawczej obowiązującym jest: 

1) dla plików tekstowych – format doc, docx, 

2) dla rysunków – format dwg, 

3) dla kosztorysów – format ath, 

4) dla dokumentów skanowanych – format pdf. 

13. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru całości robót budowlanych Wykonawca przeprowadza 

wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 

wpisem do dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego  

w próbach i sprawdzeniach. 

14. W przypadku braku załączonego potwierdzenia gotowości robót do odbioru Zamawiający nie przystąpi 

do czynności odbiorowych. Zasady odbioru robót określają STWiORB. 

15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których 

wykonał przedmiot umowy. 

16. Jeżeli w toku czynności odbioru całości robót budowlanych zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 

wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń o których mowa w ust. 13. Zamawiający może 

przerwać odbiór całości robót budowlanych, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, 
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usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po 

jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru całości robót budowlanych. 

17. Komisja sporządza protokół odbioru całości robót budowlanych. Podpisany protokół odbioru całości 

robót budowlanych przez osoby biorące udział w pracach Komisji odbiorowej oraz zatwierdzony przez 

Pełnomocnika ds. Technicznych jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniają  

w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub  

w sposób ustalony w protokole całości robót budowlanych, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

19. Za datę odbioru całości robót budowlanych strony ustalają datę zakończenia robót wymienioną  

w protokole odbioru całości robót budowlanych zatwierdzonym przez Pełnomocnika ds. Technicznych. 

20. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są: 

1) na 30 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi, 

2) na 30 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji. 

21. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu,  

a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego 

wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez 

Zamawiającego terminie. 

22. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji. 

23. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w określonym przez 

Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 

usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 

usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

24. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji w okresie rękojmi,  

w ciągu 30 dni roboczych przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji lub okresu rękojmi  

(w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu oceny robót związanych  

z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi. 

25. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. 

26. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzonym po usunięciu 

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

upływie okresu rękojmi lub gwarancji (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy). 

27. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu potwierdzenia 

usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków 

wynikających z umowy. 

28. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji protokół odbioru 

ostatecznego. 

29. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o których mowa 

w ust. 27, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane 

stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest 

zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji oraz zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy o okres przedłużenia gwarancji. Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego, do 

upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

 

§ 17. 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z kosztorysami ofertowymi - szczegółowymi tj.: netto zł: ………………………..- 

słownie: zł: ……………..…….), wraz z podatkiem ….…………...….%VAT w wysokości zł: 

…………………… (słownie zł:……..……), co łącznie stanowi kwotę brutto zł: .…….……….- 

(słownie zł:………….………). 
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2. W razie urzędowej zmiany stawki podatku VAT po zawarciu umowy, dla stron wiążąca będzie 

stawka podatku VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury.  

3. Ceny jednostkowe zawarte w kosztorysach będą obowiązujące przy rozliczeniu końcowym 

wykonania umowy. 

4. Ostateczna wartość przedmiotu umowy, określona w ust. 1, nie może ulec zwiększeniu i zostanie 

ustalona po komisyjnym odbiorze robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, 

zatwierdzonym protokołem odbioru całości robót budowlanych, na podstawie przeprowadzonego 

obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i sprawdzonego przez 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem ust. 14 i 15. 

5. Strony przewidują, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie umowy będzie się odbywało fakturami 

częściowymi, wystawionymi przez Wykonawcę za wykonane roboty budowlane. Faktury muszą być 

potwierdzone protokołem odbioru częściowego, w którym określony będzie wykaz robót 

wykonanych częściowo w danym miesiącu kalendarzowym wg ich zaawansowania procentowego 

wobec całości robót. Podstawą do wystawiania faktur częściowych będzie podpisany przez 

inspektorów nadzoru inwestorskiego protokół częściowego odbioru robót, a dla faktury końcowej 

protokół odbioru całości robót budowlanych podpisany przez osoby biorące udział w pracach Komisji 

odbiorowej oraz zatwierdzony przez Pełnomocnika ds. Technicznych. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy opłacane fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% umownej 

wartości brutto przedmiotu umowy. Pozostała część wynagrodzenia umownego brutto zostanie 

rozliczone po protokolarnym odbiorze całości robót budowlanych. 

7. W przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury oświadczenia podwykonawców 

i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody 

potwierdzające uiszczenie zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 

dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. 

Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających  

je podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej 

zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynosi 30 dni licząc 

od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo 

wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

9. W przypadku wystawienia faktury ustrukturyzowanej na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 

roku poz. 2191 o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym w celu uznania faktury za prawidłowo 

wystawioną wymagany jest zapis o numerze umowy, na podstawie której faktura została wystawiona. 

10. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem z konta bankowego 

Zamawiającego na konto Wykonawcy o numerze wskazanym w fakturze. 

11. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą 

realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

12. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT 

oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 

13. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe 

Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazane przez 

Wykonawcę, lub odpowiednio przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, na podstawie 

rachunku lub faktury wystawionej przez Wykonawcę, przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

14. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy o którym 

mowa w ust. 1, może zostać odpowiednio zmieniona przez Strony, na zasadach określonych w ust. 

15, w przypadku zmiany w okresie obowiązywania Umowy: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

15. Podstawą i warunkiem dokonania przez Strony zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 14, jest: 

1) złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą dokonanie zmiany, zawierającego propozycję 

zmiany wysokości wynagrodzenia wraz z jej szczegółowym uzasadnieniem prawnym i faktycznym 

oraz kalkulację kosztów będących następstwem zmian, o których mowa w ust. 15, z wykazaniem 

wpływu tych zmian na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę; 

2) dokonanie przez Strony ustaleń i uzgodnień dotyczących faktycznego wpływu określonej zmiany  

na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz na wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy; 

3) podpisanie przez Strony aneksu do Umowy, określającego wysokość należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

16. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 14 pkt. 1, ulegnie odpowiedniej zmianie wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy w ujęciu brutto, poprzez zastosowanie do jego ustalenia zmienionej 

stawki podatku. 

17. Zmiana wynagrodzenia dokonana w przypadkach, o których mowa w ust. 14 obejmuje tę część 

wynagrodzenia do której, zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy określającymi 

terminy realizacji i jej przedmiot, odnoszą się wprowadzone zmiany. 

18. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 18. 

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy przez okres 60 miesięcy (od daty zakończenia robót wskazanej w protokole odbioru całości 

robót budowlanych, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym). 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonanie przedmiotu umowy, stanowiące przedmiot 

umowy, gwarancji na okres …… miesięcy z zastrzeżeniem, że na zainstalowany system okablowania 

strukturalnego wraz z komponentami dostarczy pisemną oddzielną 25 letnią gwarancję systemową 

producenta, licząc od daty zakończenia robót wymienionej w protokole odbioru całości robót 

budowlanych, zatwierdzonym przez Pełnomocnika ds. Technicznych. 

3. W przypadku ujawnienia się wad i usterek w okresie rękojmi/gwarancji, Wykonawca na wezwanie 

Zamawiającego usunie wady/usterki niezwłocznie (max. 7 dni kalendarzowych) od zgłoszenia drogą 

elektroniczną, a w szczególnych przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa pacjenta lub 

technologicznymi w terminach uzgodnionych między Stronami. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób 

nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie przepisów 

Kodeksu Cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 

dodatkowego terminu nie krótszego, niż 7 dni roboczych. 

5. Usunięcie stwierdzonych wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 19. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości 

wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę ………………. zł, słownie zł: ………………… 

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z umową: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci lub zwolni w terminie 30 od dnia wykonania 

zamówienia, 

2) pozostała część, tj. 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż  

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 
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3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 

moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca 

jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 

okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających 

z zabezpieczenia. 

 

§ 20. 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: 

1) Zmiana terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn z powodu których będzie niemożliwe 

dotrzymanie terminu zakończenia robót może nastąpić w przypadku: 

a) nieterminowego przekazania terenu budowy Wykonawcy, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, 

b) konieczności wprowadzenia zmian lub usunięcia błędów projektowych w dokumentacji projektowej 

przez Zamawiającego w zakresie w jakim dokonana zmiana będzie miała wpływ na dotrzymanie 

terminu zakończenia robót, 

c) wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami Wykonawcy lub niewynikającej z zaniechania 

czynności do których Wykonawca był zobowiązany, 

d) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac 

w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 

administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

f) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania, których właściwe 

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

w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

g) wystąpienia działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub 

czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 

h) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania 

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

niezależnych od Wykonawcy, 

i) wystąpienia „siły wyższej”, tj. zdarzenia zewnętrznego, niedającego się przewidzieć, na które Strony 

umowy nie mają wpływu i którego skutkom nie można było zapobiec, nawet przy zachowaniu należytej 

staranności, a które uniemożliwiło Stronie wykonanie w całości lub w części jej zobowiązań zgodnie  

z umową; są to w szczególności klęski żywiołowe i inne zdarzenia związane z działaniem sił przyrody, 

takie jak: trzęsienie ziemi, powódź, a także zdarzenia pozostające poza kontrolą i wolą Stron Umowy 

oraz osób, za które Strony ponoszą odpowiedzialność (w tym podwykonawców), takie jak: wojna  

i działania wojenne, akty terroryzmu, skażenia radioaktywne, 

j) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie celu 

umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w zakresie 

w jakim zaistniała okoliczność będzie miała wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

k) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w § 21  

w zakresie w jakim te roboty będą miały wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

l) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 21 w zakresie w jakim  

te roboty będą miały wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót. 

2) Zmiana zakresu rzeczowego robót może nastąpić w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych, robót zaniechanych w zakresie w jakim te roboty będą 

miały wpływ na zakres rzeczowy robót budowlanych. Zmiany te nie mogą wynosić więcej niż 10% 

całości 
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b) konieczności wykonania robót budowlanych wynikających z wprowadzenia istotnych lub nieistotnych 

zmian w dokumentacji projektowej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 t.j. 

ze zm.), 

c) konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych w wyniku zmiany obowiązującego prawa, 

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu 

umowy (roboty zaniechane). Wówczas nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 

ust. 1. 

4) Pozostałe inne zmiany które mogą nastąpić w przypadku: 

a) zmiany osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, na inne osoby 

posiadające zdolności techniczne lub zawodowe, co najmniej takie, które stanowiły podstawę 

wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

b) zmiany osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego w skutek zmian kadrowo– personalnych, 

utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska, 

c) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy – odpowiednio do zmiany tych 

przepisów. 

2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą 

zmianę, zawierającego opis propozycji zmian oraz ich uzasadnienie. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron oraz zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 21. 

Roboty dodatkowe, podobne, zamienne i zaniechane 

1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nie objętych 

zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne, Strony umowy postąpią zgodnie  

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych tj. art. 144 ust. 1 pkt 2. 

2. Na wszelkie roboty, o których mowa w ust. 1, będzie sporządzany przez Kierownika budowy protokół 

zawierający opis robót, przyczynę ich wystąpienia który po podpisaniu przez Wykonawcę robót, 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz po zatwierdzeniu przez Pełnomocnika ds. Technicznych 

będzie stanowił podstawę dokonania zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Załącznikiem do protokołu, o którym mowa w ust. 2, stanowiącym jego integralną część, są kosztorysy 

sporządzone przez Wykonawcę obejmujące wycenę dodatkowych robót budowlanych, zatwierdzone 

przez Kierownika budowy i zaakceptowane przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, polegających na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, objętych tymi samymi kodami CPV 45210000-2, 

45215140-0, 45310000-3, 45311000-0, 45312100-8, 45312200-9, 45314320-0, 45331000-6, 45333000-

0, 45400000-1. 

5. Ewentualny przewidywany zakres powyższych zamówień będzie obejmował: roboty murowe, 

wykonanie posadzek, roboty przygotowawcze (gruntowanie), wykonywanie gładzi, układanie glazury  

i terakoty, roboty malarskie, roboty sanitarne, elektryczne i niskoprądowe, a całkowita wartość tych 

zamówień została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 

6. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uzna za konieczne zaniechanie części robót 

lub wykonanie robót zamiennych, Wykonawca sporządzi kosztorysy obejmujące wycenę tych robót. 

Kosztorysy muszą zostać zatwierdzone przez Kierownika budowy i zaakceptowane przez Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego. 

7. Wyceny robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 - 5 należy wykonać na podstawie składników 

cenotwórczych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Natomiast w przypadku gdy, roboty 

budowlane nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysach ofertowych do wyceny tych robót należy 

przyjąć ceny jednostkowe nie wyższe od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych 

(np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, 

aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

8. Wykonanie robót budowlanych o których mowa w ust. 1 – 5 bez zgody Zamawiającego nie podlega 

zapłacie. 
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§ 22. 

Odstąpienie od umowy 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenia wyłącznie  

w przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa i niniejszej umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli: 

1) nastąpi rozwiązanie Wykonawcy, 

2) stwierdzi, że Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne żeby zdołał go ukończyć w wyznaczonym terminie, 

3) stwierdzi, że Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy lub jego części innemu podmiotowi bez 

pisemnej zgody Zamawiającego, 

4) Wykonawca nie zastosował się w wyznaczonym terminie do wezwania Zamawiającego, dotyczącego 

wykonywania zamówienia zgodnie z przedłożonym harmonogramem i warunkami zamówienia, 

złożonego na piśmie i wskazującego na naruszenia harmonogramu lub niezgodności z warunkami 

zamówienia. 

3. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół 

inwentaryzacyjny wykonanych robót budowlanych. 

4. W przypadku, gdy: 

1) odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje 

prawo do wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane zgodnie z protokołem, o którym mowa  

w ust. 3, 

2) odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wartości umowy, 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 145 ust. 

1 Prawa zamówień publicznych. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 23. 

Kary umowne 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne z tytułu: 

1) opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 0,01% należnego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 19 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od terminu określonego  

w § 2 ust. 3, 

2) opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych w wysokości 

0,01% należnego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, 

3) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek takiego 

naruszenia, 

4) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany w terminie określonym w § 8 ust. 9, w wysokości 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek 

takiego naruszenia, 

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1 000,00 zł,  

za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia, 

6) dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu umowy przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę który nie posiada umowy zaakceptowanej przez 

Zamawiającego, w wysokości 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia, 

7) wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika budowy przez inną osobę niezaakceptowaną 

przez Zamawiającego, w wysokości 2 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia, 

8) brak realizacji przedmiotu umowy przez inny podmiot o którym mowa w § 7 ust 1 - 2 w wysokości 10% 

należnego wynagrodzenia brutto określonego w § 19 ust. 1, 

9) nie przedłożenia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności 

kopię umowy i polisy ubezpieczenia odpowiedzialności związanej z realizacją umowy w terminie 

określonym w § 12 ust. 4, w wysokości 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek takiego 

naruszenia, 
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10) opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi  

w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: 

1) nieprzedłożenie przez wykonawcę/podwykonawcę dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 5,  

w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 2 lit. a i lit. b, będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem 

kary umownej w wysokości 5 000,00 zł brutto, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy  

o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych  

w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną, 

2) w przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 2 pkt 1, Zamawiający ma 

prawo odstąpić od umowy i dodatkowo naliczyć wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy  

w wysokości 5% wartości umowy brutto. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy poniesie  

on szkodę przewyższającą wysokość kary umownej. 

 

§ 24. 

KLAUZULE UCZCIWOŚCI 

1. Wykonawca oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności, w tym również w zakresie 

wykonywania niniejszej Umowy, będzie korzystał z narzędzi i procedur mających na celu ograniczenie 

ryzyka występowania zdarzeń korupcyjnych oraz umacnianie wizerunku Wykonawcy, jako podmiotu 

funkcjonującego z poszanowaniem zasad etyki oraz uczciwości. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania postanowień niniejszej Umowy z uwzględnieniem zasad 

uczciwej współpracy pomiędzy Stronami, zasad etyki obowiązujących w Centrum Medycznym 

„Żelazna”  sp. z o.o. oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.  

3. Wykonawca  zobowiązuje się do rozwiązywania ewentualnych sporów mogących wyniknąć w trakcie 

wykonywania niniejszej Umowy w sposób polubowny. 

4. W przypadku wystąpienia w czasie obowiązywania niniejszej Umowy zdarzenia o charakterze 

korupcyjnym, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 25. 

Procedury rozstrzygania sporów 

1. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy lub w związku z nią, jeśli nie zostaną rozwiązane 

polubownie będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

3. Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Zamawiającego,  

1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

        ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA 
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ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ 

 

Informacja 

na podstawie art. 13 RODO skierowana do Wykonawców w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego 

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

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 
„RODO”, informuję, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o., 

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa, adres strony internetowej: www.szpitalzelazna.pl,; 
 inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Medycznym „Żelazna” jest Pani Anna 

Dobrzyńska, adres mailowy: iod@szpitalzelazna.pl, tel. 22 25 59 800; 
 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 remont i 
modernizację pomieszczeń przychodni Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. (sygn. 
sprawy 11-W-R-08-2019) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 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. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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