
 
 

  

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej siwz) 
 

wartość zamówienia: powyżej 30 000 euro, jednakże mniejsza niż kwoty określone w przepisach  

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp, 

tj. mniejsza niż kwota 5.548 tys. euro 

(dla robót budowlanych) 

 

w sprawie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego 

na zadanie pod nazwą: 
 

 

Oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka  

 

znak sprawy: ZP.271.1.10.2019.JMB 

 

 

 

Zatwierdził w dniu: 

24-05-2019r. 

 

 



 

Oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka  - Żłobek Miejski w Mysłowicach 

2 

Rozdział I 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Żłobek Miejski w Mysłowicach,  

ul. Reymonta 11. 

41-400 Mysłowice, województwo śląskie. 

Telefon: (32) 666-30-06 

Regon: 272537060 

NIP: 222-00-42-065 

Strona internetowa: https://myslowice.zlobki.org.pl  

e-mail: mzlobek@poczta.fm 

 

2. TRYB ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwaną w dalszej części „uPzp”. 

W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy. 

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

1. Biuletyn Zamówień Publicznych, 

2. Strona internetowa: https://myslowice.zlobki.org.pl, 

3. Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Żłobka Miejskiego w Mysłowicach. 

 

Rozdział II 

INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH I UMOWIE RAMOWEJ 

 

1. OFERTY CZĘŚCIOWE 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

2. OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

3. UMOWA RAMOWA 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

Rozdział III 

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP 

 

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp ustawy Prawo zamówień 

publicznych polegających na powtórzeniu podobnych usług. 

 

Rozdział IV 

PODWYKONAWCY 

 

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania 

przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez 

Wykonawcę firm podwykonawców. 

https://myslowice.zlobki.org.pl/
https://myslowice.zlobki.org.pl/
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2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1) uPzp. 

3. 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 realizację przedmiotu zamówienia. 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 

usług. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Rozdział V 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku wolnostojącego, dwukondygnacyjnego składającego 

się z trzech segmentów  „A, B i C” w zakresie oddymiania klatek schodowych w Żłobku Miejskim w 

Mysłowicach 

1.2.  Szczegółowy zakres prac obejmuje: 

  Wydzielenie dwóch klatek schodowych w segmencie „A” i w segmencie „B” poprzez zabudowę 

przeszklonych ścianek z drzwiami EIS – dymoszczelnymi na poziomie parteru  oraz piętra, 

  Wykonaniu kompletnego systemu oddymiania tych klatek, 

  Wymianie drzwi do pomieszczeń znajdujących się w obrębie klatek schodowych nr 1  w segmencie „A”                                   

i klatce schodowej nr 2 w segmencie „B” na drzwi przeciwpożarowe  i dymoszczelne  

  Wydzielenie segmentu „C” od pozostałej części budynku poprzez zabudowę drzwi p.poż pomiędzy 

korytarzami segmentów oraz zabudowanie trzech okien na piętrze i trzech na parterze, 

  Przebudowanie balustrad klatki schodowej nr 1 i nr 2. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: 

  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik nr 12, 

  Projekt budowlany – Załącznik nr 10, 

  Przedmiar robót – Załączniki nr 11 

3. Rozwiązania równoważne: 

3..1. W opisie przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji projektowej oraz STWiOR (Załącznik Nr 

10 i Nr 12 do SIWZ) wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, 

który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wobec 

powyższego, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 uPzp, w odniesieniu do wskazanych wprost w 

dokumentacji projektowej oraz STWiORB (Załącznik Nr 10 i Nr 12 do SIWZ) parametrów, czy danych 

(technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących bezpośrednio lub pośrednio towar bądź 

produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami 

zawartymi w dokumentacji projektowej oraz STWiOR (Załącznik Nr 10 i Nr 12 do SIWZ). Jako 

rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi 
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od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji projektowej oraz STWiORB (Załącznik Nr 10 i Nr 

12 do SIWZ). 

3..2. Na podstawie art. 30 ust. 5 uPzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych, w tym szczególnie robót uciążliwych 

(hałas, zapylenie) w uzgodnieniu z dyrektorem placówki co do sposobu i terminu ich prowadzenia (np. poza 

godzinami pracy placówki). Organizacja placu budowy musi gwarantować zachowanie pełnego 

bezpieczeństwa osób przebywających w poddanych termomodernizacji obiektach oraz umożliwiać 

nieprzerwane funkcjonowanie tych placówek. 

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. 

posiadających kwalifikacje i umiejętności wymagane do wykonania prac wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

6. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a uPzp, uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a 

uPzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także rodzaj czynności niezbędnych do realizacji 

zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określono w § 8 ust. 1 pkt 8 

projektu umowy (Załącznik Nr 9 do SIWZ). Powyższy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie 

dotyczy czynności wykonywanych w trakcie realizacji zamówienia przez: – kierownika budowy 

i kierownika/ów robót, tj. osobę/y pełniącą/e samodzielną/e funkcję/e techniczną/e w budownictwie 

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.) 

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Zamówienie należy zrealizować do dnia 23.08.2019 r. 

8. KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 

- główny przedmiot: 

Kod: 45000000-7, nazwa: Roboty budowlane 

- dodatkowe przedmioty:     

Kod: 45311000-0, nazwa: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kod: 45312100-8, nazwa: Instalowanie pożarowych systemów alarmowych 

Kod: 45420000-7, nazwa: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej  

9. PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY WSKAZANE JEST WYKONANIE WIZJI LOKALNEJ. 

                                                                                                                                                                                      

Rozdział VI 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Rozdział VII 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

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

1.1. nie podlegają wykluczeniu; 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu. 
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2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących: 

3.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów, Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 

warunku; 

3.2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że posiada: 

3.2.1.Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy 

złotych 00/100). 

W przypadku wykazania sumy gwarancyjnej w walucie obcej, dla oceny spełniania ww. warunku udziału w 

postępowaniu Zamawiający przyjmie, iż sumą ubezpieczenia jest iloczyn wykazanej sumy ubezpieczenia i 

średniego kursu tej waluty, określonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania 

o udzielenie niniejszego zamówienia. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna za 

spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu wykazanie, że jeden z wykonawców posiada ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną jw. albo że wszyscy lub niektórzy z wykonawców posiadają 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną jw.; 

3.3. Zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że: 

  3.3.1. Wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej 

niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną robotę budowlaną o wartości netto minimum 100.000,00 zł 

obejmującą roboty ogólnobudowlane w zakresie budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub remontu 

budynków. 

 W przypadku wykazania wartości w walucie obcej, dla oceny spełniania ww. warunku udziału 

 w postępowaniu Zamawiający przyjmie iloczyn wykazanej wartości i średniego kursu tej waluty, 

 określonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego 

 zamówienia. 

 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna za 

 spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu wykazanie, że jeden z wykonawców wykonał robotę 

 budowlaną jw.; 

 3.3.2. Wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia: 

 3.3.2.1. Kierownika budowy – jedna osobę uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w

 specjalności konstrukcyjno- budowlanej , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 r. poz 1202) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Rozwoju 

z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.  z 2014 r. 

poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

 podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 

 3.3.2.2. Kierownika robót elektrycznych – jedna osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji 

 technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

 i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia                    

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 r. poz 1202) i Rozporządzenia Ministra 

 Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
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 budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które 

 zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; 

 Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wymienionych w punktach 3.3.2.1. - 3.3.2.2. 

4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę wobec, którego zaistnieją 

przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp. Ponadto Zamawiający wykluczy 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę: 

4.1. 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 2017 r. poz. 1508, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

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

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017r. poz. 

2344  z późn. zm.). 

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt             

12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne). 

6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału 

w postępowaniu muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. 

8. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Prawo zamówień 

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

jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu 

zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 

wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

9. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody za wystarczające. 

 

Rozdział VIII 

POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

 

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

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

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

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 ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 

lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, 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 żąda 

dokumentów, które określają w szczególności: 

4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 

4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie 

z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa 

w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 

przez zamawiającego: 

7.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

7.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 

 

Rozdział IX 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne 

potwierdzenie (według wzorów stanowiących Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz Załącznik Nr 3 do SIWZ), że 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. 

2. 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 1. 

3. Na żądanie Zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 

w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1. 

4. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp. 

4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

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

technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4.2. 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 (Załącznik Nr 4 do SIWZ). 
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4.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

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

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp. 

4.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

4.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym 

mowa w pkt 4.1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca 

w terminie określonym przez Zamawiającego: 

4.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

4.5.2.  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności   techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansową, o których mowa  

w pkt 4.1. 

5. Podwykonawstwo na zasadach określonych w art. 36a, art. 36b, art. 36ba uPzp. 

5.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

5.2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 uPzp. 

5.3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 

wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znane). Jeżeli wykonawca nie dokona wskazania i podania, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający uzna brak: 

– wskazania za równoznaczny z zamiarem samodzielnego zrealizowania zamówienia bez udziału 

podwykonawcy/ów/, 

– podania za równoznaczny ze spełnianiem warunków udziału w postępowaniu bez powoływania się na 

ich zasoby. 

5.4. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia (o ile są znane) 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 roboty budowlanej. 

5.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 

na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5.6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na robotę budowlaną następuje 

w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1 uPzp. 

5.7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy. 

5.8. Zapisy pkt 5.6 i pkt 5.7 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
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5.9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

6. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 i art. 25a ust. 6 uPzp. 

6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

6.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz ofertą 

pełnomocnictwa (Załącznik Nr 7 i 8 do SIWZ) lub innego dokumentu, zgodnie z którym ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

6.3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie 

wybrana, Zamawiający może żądać złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

6.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega 

wykluczeniu (Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz Załącznik Nr 3 do SIWZ) składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.5. W przypadku, gdy oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

najwyżej oceniona wymagane dokumenty wskazane w pkt 9.1-9.3 składają wspólnie ww. wykonawcy. 

7. Zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik do pisma zawierającego ww. informacje. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

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

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8. Na podstawie art. 24aa uPzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się 

od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 

może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, 

który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

9. Na podstawie art. 26 ust. 2 uPzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, 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 pkt 1 uPzp , tj.: 

9.1. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zgodnie z pkt 3.3.2. Rozdziału VII 

9.2. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 

mniejszą niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) określoną przez Zamawiającego – w 

zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej, określonego w Rozdziale VII pkt 3.2. 

9.3. Wykaz roboty budowlanej wykonanej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa 

energetycznego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną 

robotę budowlaną o wartości netto minimum 100.000,00 zł obejmującą roboty ogólnobudowlane  

w zakresie budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub remontu budynków. 
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Wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego robota ta 

została wykonana (Załącznik Nr 5 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty 

budowlane zostały wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota ta została 

wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, 

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

robota była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, 

określonego w Rozdziale VII pkt 3.3. 

10. Na podstawie art. 26 ust. 2 uPzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, 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 pkt 3 uPzp, tj.: 

10.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (Rozdział VII pkt 4); 

11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

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

12. Oświadczenia i dokumenty mają być składane w formie zgodnej z poniższymi zasadami: 

12.1. oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są 

w oryginale; 

12.2. dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 12.1, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez 

opatrzenie kopii oświadczenia, sporządzonego w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

12.3. poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 

12.4. poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej; 

12.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, 

innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości; 

12.6. dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski; 

12.7. pełnomocnictwo (Załącznik Nr 7 do SIWZ) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zgodnie z którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza; 

12.8. inny dokument wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z którym 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego składane jest 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 
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12.9. pełnomocnictwo (Załącznik Nr 8 do SIWZ) w przypadku ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika 

do złożenia oferty lub reprezentacji składane jest oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez notariusza. 

13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia 

lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać 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. z 2017 r. poz. 570, z późn.zm.) 

w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej 

pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 

w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw 

wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 

Zamawiającego dokumentów, 

w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się 

w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 

Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile 

są one aktualne. 

 

Rozdział X 

WYMOGI DOTYCZĄCE OFERTY 

 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zostać sporządzona wg formularza ofertowego stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na komputerze lub inną trwałą i 

czytelną techniką. 

3. Oferta musi być podpisana - za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo ustanowione     

do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.  

Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z  oryginałem 

notarialnie. 

4. Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez 

osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę lub inne osoby do tego umocowane. 

5. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach. 

5.1. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana zgodnie z opisem poniżej: 

 

 

Żłobek Miejski w Mysłowicach 

ul. Reymonta 11, 41-400 Mysłowice 

Oferta w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

Oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka 
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znak sprawy:  

Nie otwierać przed dniem … . … . 2019 roku, godz.: …... 

 

5.2. Koperta wewnętrzna winna być oznakowana jw. z nazwą i adresem bądź pieczątką Wykonawcy. 

5.3. Nieprawidłowe opakowanie i oznakowanie oferty nie spowoduje jej odrzucenia, jednak w takim 

przypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za jej nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne 

otwarcie oferty. 

5.4. Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej albo złożona w innym miejscu, czy to przez 

Wykonawcę, osobę upoważnioną czy pracownika poczty kurierskiej – zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie.   

6. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. 

7. Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami powinny być ponumerowane oraz połączone w sposób trwały. 

8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419), 

Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. 

Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Ponadto, zgodnie z art. 8 

ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje o których mowa 

w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub przedłożenie oferty wariantowej skutkuje odrzuceniem 

wszystkich ofert Wykonawcy. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści       

art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.  

11. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty 

lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty (art. 93 ust. 4 

ustawy Pzp). 

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego 

oznaczenia koperty. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert 

w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek 

zainteresowanego. 

 

Rozdział XI 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

1. Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wartość 

podatku VAT oraz cenę netto. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). 

2. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo 

i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglona z zastosowaniem reguł 

matematycznych. Wszystkie ceny jednostkowe powinny być również zaokrąglone do dwóch miejsc po 

przecinku z zastosowaniem reguł matematycznych. 

4. W przypadku, gdy towary objęte zamówieniem skutkują po stronie Zamawiającego do zastosowania 

tzw. „mechanizmu odwróconego obciążenia VAT” Wykonawca zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego o tym fakcie oraz określić nazwę (rodzaj) towaru i wartość bez podatku. W takim przypadku 
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Zamawiający dokonując badania ofert i stosując kryteria oceny ofert doliczy kwotę podatku VAT właściwą dla 

nabywanego towaru wskazanego przez Wykonawcę, a objętego postępowaniem przetargowym. 

 

 

Rozdział XII 

INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Żłobek Miejski w Mysłowicach, ul. Reymonta 11, 41-400 

Mysłowice, piętro I (administracja),  do dnia 07.06.2019 r., do godziny 12:00. 

Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, o którym mowa powyżej, 

oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

2. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2019 r., o godzinie 12:30, w siedzibie Zamawiającego tj., Żłobek Miejski 

w Mysłowicach, ul. Reymonta 11, 41-400 Mysłowice, piętro I (administracja). 

3. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT. 

3.1. Otwarcie ofert jest jawne. 

3.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

3.3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

4. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY. 

4.1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 

4.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej 

w SIWZ dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zewnętrzne będzie zawierało 

dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”, a przypadku wycofania dodatkowe oznaczenie „WYCOFANIE”. 

 

Rozdział XIII 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 

się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 

niż 60 dni. 

 

Rozdział XIV 

BADANIE OFERT ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT 

 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w każdej części zamówienia w oparciu o następujące 

kryteria oceny: 

1.1. CENA BRUTTO (waga – 60%); 

1.2. DŁUGOŚĆ OKRESU GWARANCJI (waga – 30%); 

1.3. DOŚWIADCZENIE NA STANOWISKU KIEROWNIKA BUDOWY W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-

BUDOWLANEJ PODANY W FORMULARZU OFERTOWYM(waga – 10%). 



 

Oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka  - Żłobek Miejski w Mysłowicach 

14 

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną 

ocenę w ww. kryteriach oceny. 

3. Sposób obliczenia punktów w kryterium – CENA BRUTTO (KC)– waga 60%: 

KC = (Cmin/Cbad) x 60% x 100 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. 

Cbad – zaoferowana cena brutto oferty ocenianej. 

KC – ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium cena brutto. 

Maksymalną ilość punktów – 60 – otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto. Punktacja będzie 

obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Sposób obliczenia punktów w kryterium – DŁUGOŚĆ OKRESU GWARANCJI (KG) – waga 30%: 

Zamawiający w ramach kryterium gwarancji będzie przyznawał dodatkowe punkty za wydłużenie okresu 

gwarancji na cały przedmiot zamówienia ponad wymagany przez Zamawiającego 36 miesięczny okres. W 

przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji wynoszący: 

- 60 miesięcy otrzyma 30 punktów 

- 48 miesięcy otrzyma 15 punktów 

- 36 miesięcy otrzyma 0 punktów 

Zamawiający informuje, że maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest do 

podania terminu w miesiącach, określając deklarowany termin jako 36, 48 lub 60 miesięcy. Najkrótszy okres 

gwarancji wynosi 36 miesięcy – oznacza to, że w sytuacji, gdy Wykonawca poda okres krótszy niż 36 miesięcy, 

Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. W przypadku gdy wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy to zamawiający do 

obliczeń będzie przyjmował okres wynoszący 60 miesięcy, natomiast umowa zostanie zawarta z 

uwzględnieniem długości gwarancji zadeklarowanej w ofercie. 

W przypadku gdy wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie najkrótszy 

okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy. Podanie długości gwarancji w innych „jednostkach” czasu spowoduje 

przeliczenie do pełnych 36, 48 lub 60 miesięcy „w dół” i pełnych punktów wskazanych powyżej. 

W przypadku, gdy Wykonawca poda długości okresu gwarancji w przedziale pomiędzy 36 a 60, wyrażoną inna 

liczbą niż 36, 48 lub 60 Zamawiający przy wyliczeniu ilości punktów dokona zaokrąglenia „w dół” (np. gdy 

Wykonawca poda okres gwarancji wynoszący 51 miesięcy otrzyma ilość punktów odpowiednią dla okresu 48 

miesięcznego), natomiast sama umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem okresu zadeklarowanego  

w ofercie. 

W przypadku, gdy Wykonawca poda długość okresu gwarancji liczoną w miesiącach wyrażonych ułamkiem 

dziesiętnym lub zwykłym do obliczeń Zamawiający dokona zaokrąglenia do pełnych 36, 48 lub 60 miesięcy  

w „dół”. 

5. Sposób obliczenia punktów w kryterium – DOŚWIADCZENIE NA STANOWISKU KIEROWNIKA BUDOWY W 

SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ PODANY W FORMULARZU OFERTOWYM (KD) – waga 10%: 

Zamawiający w ramach kryterium doświadczenie Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - 

budowlanej będzie przyznawał punkty za doświadczenie osoby wskazanej w Załączniku nr 1 do SIWZ, jako 

Kierownika budowy posiadającego uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. 

W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że osoba wskazana jako Kierownik budowy posiada doświadczenie 

zawodowe polegające na pełnieniu funkcji Kierownika budowy obejmujących roboty budowlaną polegające 

na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku: 

- w jednej robocie budowlanej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł netto obejmującej robotę budowlaną 

polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku. 
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otrzyma 5 punktów; 

- w dwóch robotach budowlanych każda o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł netto obejmującej robotę 

budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku. 

otrzyma 10 punktów; 

W przypadku roboty budowlanej, której wartość wyrażona jest w innej walucie niż polski złoty należy dokonać 

przeliczenia według średniego kursu polskiego złotego w stosunku do waluty, w której wyrażona jest wartość 

roboty budowlanej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o 

niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie zamówień Publicznych. 

Zamawiający nie dopuszcza, aby wykonawca w celu uzyskania punktów w ramach powyższego kryterium 

oceny ofert wykazywał to samo doświadczenie, które jest wykazywane w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu opisanego w  w rozdziale VII pkt 3.3.1 SIWZ 

Wskazany w ofercie Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej będzie pełnił tą funkcję 

przy realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Na etapie realizacji zamówienia  Zamawiający 

dopuszcza zmianę osoby pełniącej tę funkcję, pod warunkiem, że Wykonawca, wykaże, że nowa proponowana 

osoba posiada doświadczenie, które pozwalałoby uzyskać Wykonawcy w ramach tego kryterium oceny ofert 

taką samą ilość punktów, jak za osobę wskazaną w ofercie przetargowej. 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać doświadczenie Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - 

budowlanej na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (WYKAZ DOŚWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY 

W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANEJ) w sposób precyzyjny. W przypadku gdy opis 

doświadczenia będzie niejednoznaczny lub niepozwalający na jego ocenę Zamawiający nie będzie przyznawał 

punktów za taki opis z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy 

Wykonawca: 

a) nie wykaże doświadczenia Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych (kierownika robót) 

lub 

b) nie złoży wypełnionego Załącznika nr 1 do SIWZ (WYKAZ DOŚWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY W 

SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANEJ), 

zamawiający przyzna Wykonawcy w ramach niniejszego kryterium oceny ofert 0 punktów.     

6. Łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę zostanie obliczona według wzoru: 

K = KC + KG + KD 

gdzie: 

K – łączna ilość punktów uzyskana przez ofertę, 

KC – punkty uzyskane w kryterium cena brutto, 

KR – punkty uzyskane w kryterium długość okresu gwarancji, 

KD – punkty uzyskane w kryterium  doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej podany w formularzu ofertowym. 

7. Jeśli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam 

bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

8. Na podstawie art. 91 ust. 3a uPzp, jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania                        

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 

w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę w pkt 11 formularza ofertowego 

(Załącznik Nr 1 do SIWZ) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
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9. Na podstawie art. 91 ust. 4 uPzp, jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. Zgodnie z art. 91 ust. 6 uPzp, wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować 

cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

10. Zamawiający zwraca uwagę wykonawcom, którzy złożą oferty, o zapisach art. 90 uPzp (dot. rażąco niskiej 

ceny lub jej istotnych części składowych) w szczególności, że na wykonawcy spoczywa obowiązek 

wykazania, iż oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, jeżeli Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień 

dotyczących zaoferowanej ceny. 
 

Rozdział XV 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

 

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  

Joanna Sobolewska – Skowrońska – dyrektor żłobka,  

Józef Rabicki. 

2. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego 

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

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, kuriera lub przy użyciu 

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

elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.). 

3. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

za pośrednictwem 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. Powyższa zasada nie dotyczy oświadczeń i dokumentów uzupełnianych na podstawie art. 26 ust. 3 lub 3a 

uPzp oraz oferty, w stosunku do których zastrzeżona jest forma pisemna. 

5. Zamawiający sugeruje, aby każde pismo/e-mail dotyczące niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oznaczone były nazwą oraz znakiem postępowania. 

 

Rozdział XVI 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział XVII 

WARUNKI DOTYCZĄCE UMOWY 

 

1. Wzór umowy, określający warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego, zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w przypadkach 

określonych w § 12 projektu umowy. 

3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek 

na poczet wykonania zamówienia. 
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Rozdział XVIII 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI uPzp przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówienia oraz SIWZ przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp. 

 

Rozdział XIX 

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

1. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty na zasadach i w zakresie 

określonym w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

2.1. Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana termin i miejsce podpisania umów. 

2.2. Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem art. 94 

ustawy Pzp. 

2.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – kopię umowy regulującej współpracę 

tych Wykonawców. Umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie winna 

zawierać: 

2.3.1. Oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być 

zrealizowanie przedmiotowego zamówienia). 

2.3.2. Oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania 

umowy w sprawie niniejszego zamówienia, powiększony o okres rękojmi i gwarancji jakości. 

2.3.3. Oświadczenie, że wszyscy partnerzy przyjmują na siebie odpowiedzialność solidarną za należyte 

wykonanie zamówienia, za odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi. 

2.3.4. Szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań. 

2.3.5. Wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy wykonywaniu 

zamówienia. 

2.3.6. Oświadczenie, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności 

od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów 

(współwykonawców) razem i z każdego z osobna. 

2.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające:                                                                                                                    

2.4.1. uprawnienia budowlane kierownika budowy i kierowników robót wraz z aktualnymi dokumentami 

potwierdzającymi nieprzerwanie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego w 

okresie realizacji umowy albo dokumenty potwierdzające odpowiadające ww. uprawnieniom 

kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

2.4.2. ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, obowiązujący nieprzerwanie w okresie realizacji 

przedmiotu umowy wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki w wysokości 

proporcjonalnej do terminu realizacji przedmiotu umowy. 

2.4.3. kosztorys szczegółowy wykonawcy zawierający ceny jednostkowe, sporządzony w wersji 

papierowej oraz elektronicznej edytowalnej,                                                                                                                               
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2.4.4. umowa/y z podwykonawcą/ami/ podanymi w ofercie. 

2.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, określone w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przez uchylanie się od 

zawarcia umowy Zamawiający rozumie dwukrotne niestawienie się w czasie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego w celu zawarcia umów. 

2.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

2.7. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umów winny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umów, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 

z dokumentów załączonych do przedłożonej oferty. 

 

 

Rozdział XX 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 

 

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

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Miejski w Mysłowicach, ul. Reymonta 11, 41-400 

Mysłowice; może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Żłobku 

Miejskim w Mysłowicach z siedzibą przy ul. Reymonta 11; 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Dyrektora Żłobka Miejskiego w Mysłowicach 

jest Pan Przemysław Haduła,  kontakt: przemekhadula@gmial.com, tel. 504-254-444 

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

5. 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; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z 

późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku 

dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w 

trybie zamówień publicznych; 

6. 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; 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pani/Pan: 

‐ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
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‐ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z 

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników) 

‐ 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 (przy czym prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub                   

z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);       

‐ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;     

9.  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. 

 

 

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

 

Załącznik Nr 1    –  Formularz ofertowy 

Załącznik Nr 2    – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik Nr 3    – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik Nr 4    – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów    

   na potrzeby realizacji zamówienia 

Załącznik Nr 5    – Wzór wykazu usług 

Załącznik Nr 6    – Wzór wykazu osób 

Załącznik Nr 7    – Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Załącznik Nr 8    – Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik 

Załącznik Nr 9    –  Wzór umowy 

Załącznik Nr 10  – Dokumentacja projektowa 

Załącznik Nr 11 –  Przedmiar robót  

Załącznik Nr 12 –  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 
/ pieczęć firmowa / 
 
pełna nazwa Wykonawcy: 
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwę Pełnomocnika 
oraz zaznaczyć, iż wykonawcy wspólnie ubiegając się o udzielenie zamówienia) 
......................................................................................................................................................... .............................. 
adres siedziby Wykonawcy: 
ulica................................................................................................................................................................................ 
kod.............................................................................................................................................................................….. 
miasto……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NIP ................................................................................................................................................................................. 
REGON ....................................................................................................................... .................................................... 
Osoba do kontaktu w sprawie złożonej oferty: 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
e-mail …………………………………………….. 
nr telefonu ........................................ 

 
Żłobek Miejski w Mysłowicach, 

ul. Reymonta 11 

41-400 Mysłowice 
 

FORMULARZ OFERTY 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 
„Oddymianie kletek schodowych w budynku żłobka”  

(znak sprawy: ZP.271.1.10.2019.JMB  ) 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz wzorze umowy: 

a) za całkowitą cenę netto ………………………..……………………… PLN 
- podatek VAT - ………...… % …………………………..……………… PLN 
- cenę brutto  ……………………………………………… PLN (słownie złotych: …………………………………………………….) 

b) oferowany okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosi: …… miesięcy. 
2. Oświadczamy, że podane w Ofercie ceny zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu 

realizacji umowy. 
3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami                   

(w tym ze wzorem umowy) i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami 
postępowania. 

5. Oświadczamy, że wzór umowy (stanowiący Załącznik Nr 9 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany                                            
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach                           
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ. 
7. Oświadczamy, że prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy powierzyć 

podwykonawcom /niepotrzebne skreślić/. 
 
 

Zakres zlecany podwykonawcy Nazwa i adres podwykonawcy (o ile są znane) 
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(w przypadku nie wskazania udziału podwykonawców Zamawiający przyjmie, że całe zamówienie zostanie 
wykonane przez Wykonawcę, bez udziału Podwykonawcy). 

8. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* Wykonawcą z sektora małych i średnich przedsiębiorstw                                             
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168). 

9. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach …….., niniejsza oferta 
oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                   
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym 
dostępem. 

10. Powyższe informacje zostały zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na: (proszę wykazać,                              
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) ........................................................ 
2) .....................................................… 
3) .....................................................… 

 
11. Oświadczamy, że: 

a) przetwarza dane osobowe zawarte w ofercie oraz wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, zgodnie 
z art. 6 i 9 RODO, 

b) wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu. 

c) poinformowano osoby, których dane dotyczą o przekazaniu ich danych Zamawiającemu, o celu przekazania oraz 
o innych informacjach dotyczących Zamawiającego wynikających z art. 14 RODO, 

d) poinformowano wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz zostaną poinformowane wszystkie 
osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny oraz iż załącznikiem do 
protokołu są m.in. oferty i inne dokumenty i informacje składane przez wykonawców. 

12. Oświadczamy, że spełniamy wymagania określone w art. 28, 29, 30, 32, 33 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, w szczególności: 

a) zapewniamy, że stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przekazanych danych 
osobowych, 

b) zapewniamy, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, którym 
wykonawca polecił przetwarzanie danych osobowych, 

c) zapewniamy, że dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane, mają jedynie osoby do 
tego upoważnione oraz, że dostęp do tych pomieszczeń jest nadzorowany, 

d) zapewniamy, że systemy, aplikacje i sprzęt informatyczny wykorzystywany do przetwarzania powierzonych 
danych są zabezpieczone przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub utratą powierzonych danych, 

e) zapewniamy, że połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego zabezpieczone jest szyfrowanym 
kanałem, 

f) zapewniamy, że będzie współpracować z administratorem w celu realizacji praw osób, których dotyczą 
powierzone dane osobowe, wskazanych w Rozdziale III przytoczonego Rozporządzenia, 

g) zapewniamy, że będzie niezwłocznie informować administratora o naruszenia ochrony danych osobowych, a 
także współpracować z administratorem w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków związanych                                       
z naruszeniem ochrony danych osobowych ciążących na administratorze na podstawie przytoczonego 
Rozporządzenia. 
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13. Oświadczamy, że prowadzimy dokumentację potwierdzającą wykonywanie powyższych czynności oraz, że na 

żądanie administratora udostępnimy wskazaną dokumentację. 
 
 
 
Oferta zawiera: ........ ponumerowanych stron 

Data: .......................................... 
 
 

 ………………………………………………………………………………………………… 
(pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) 

* niepotrzebne skreślić 
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……………………………………. 
/ pieczęć firmowa / 
 

WYKAZ DOŚWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 
 

„Oddymianie kletek schodowych w budynku żłobka”  

(znak sprawy: ZP.271.1.10.2019.JMB) 

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

............................................................................................................................. ...................................................
(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy) 

 
Przedkładamy wykaz doświadczenia Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 

Lp. 
Imię i 

nazwisko 

Kwalifikacje 
zawodowe 

(numer, rodzaj 
 i zakres 

posiadanych 
uprawnień 

budowlanych) 

Wykształcenie 

Doświadczenie 

Nazwa zadania                                     

(szczegółowy opis roboty 

budowlanej,  w której 

wskazana osoba pełniła 

funkcję kierownika robót w 

specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej) 

Wartość 
 brutto roboty 

budowlanej 
wskazanej   w kol. 5 

(podać wartość 
brutto w PLN) 

Czy wskazana osoba 

pełniła funkcję 

kierownika budowy lub 

kierownika robót dla 

roboty budowlanej 

wskazanej w kol. 5 w 

specjalności 

konstrukcyjno-

budowlanej (wpisać 

TAK/NIE oraz podać 

pełniona funkcję) 

Czy wskazana robota               

w kol. 5 robota 

budowlana 

obejmowała robotę 

budowlaną polegające 

na budowie lub 

przebudowie lub 

rozbudowie lub 

remoncie budynku w 

rozumieniu art. 3 pkt 2 

ustawy Prawo 

budowlane. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

3.        

* Odpowiednio powielić w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część.  

 
 
…………………………………….…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 
 

………………………………………………………………………………………………… 
(pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) 
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……………………………………. 
/ pieczęć firmowa / 
 

MATERIAŁY I URZĄDZENIA RÓWNOWAŻNE* 
 

Lp. 

Materiały i urządzenia wraz z parametrami 
technicznymi i technologicznymi – opisane 

w dokumentacji projektowej, STWiOR, przedmiarze 
robót Zamawiającego. 

Materiały i urządzenia wraz z parametrami 
technicznymi i technologicznymi 

 – opisane przez wykonawcę. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
…………………………………….…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 
 

………………………………………………………………………………………………… 
(pieczątka, podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) 

 
 
 
 
 
 
* Przykładowa forma wykazania rozwiązań równoważnych. 
(Na podstawie art. 30 ust. 5 uPzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać                 
za pomocą wszelkich/dowolnych środków dowodowych, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego.) 

 
 

 



 

Oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka  - Żłobek Miejski w Mysłowicach 

25 

Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 
 
Zamawiający: 
Żłobek Miejski w Mysłowicach 
ul. Reymonta 11 
41-400 Mysłowice 

 
Wykonawca: 
……………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
…………………………………………………….……………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

 

„Oddymianie kletek schodowych w budynku żłobka”  

(znak sprawy: ZP.271.1.10.2019.JMB) 

 

prowadzonego przez Żłobek Miejski w Mysłowicach, oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
…………………………………….…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   ………………………………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/-ych 
podmiotu/-ów: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 
w następującym zakresie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 
…………………………………….…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                                                           ……………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 
 
…………………………………….…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.……………………                ………………………………………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 
Zamawiający: 
Żłobek Miejski w Mysłowicach 
ul. Reymonta 11 
41-400 Mysłowice 

Wykonawca: 
………………………………………………………..………. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………………..…………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

 

„Oddymianie kletek schodowych w budynku żłobka”  

(znak sprawy: ZP.271.1.10.2019.JMB) 

prowadzonego przez Żłobek Miejski w Mysłowicach, oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 
…………………………………….…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

……………………………………………………………………………………………… 
(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 
ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych                
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Prawo zamówień publicznych). Jednocześnie oświadczam, że w związku z 
ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki 
naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………….…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

……………………………………………………………………………………………… 
(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,                     
tj.: …………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
…………………………………….…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

……………………………………………………………………………………………… 
(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 
 
…………………………………….…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

……………………………………………………………………………………………… 
(podpis) 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 
............................................. 
(pieczęć firmowa podmiotu) 

................................, dnia ………………. 2019 r. 
(miejscowość, data) 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 
NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

W imieniu podmiotu: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa (firma) albo imię i nazwisko) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres) 

zobowiązuję/emy/ się na podstawie art. 22a uPzp, iż do realizacji zamówienia na zadanie pod nazwą: 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

„Oddymianie kletek schodowych w budynku żłobka”  

(znak sprawy: ZP.271.1.10.2019.JMB) 

 
– oddam/y/ do dyspozycji wykonawcy: 

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

(nazwa (firma) albo imię i nazwisko) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres) 

niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia, tj. zdolności techniczne lub zawodowe* 
lub sytuację finansową lub ekonomiczną* określając: 
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 wykształcenia,* kwalifikacji zawodowych* lub doświadczenia,* zrealizuje usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą: ……………………………….…………………… 
* niepotrzebne skreślić. 

 
..………………….………………………………………………………………..………………………………………………………  
(pieczątka, podpis wykonawcy lub osoby/osób/ uprawnionej/ych/ do jego reprezentowania)  

UWAGA – Ad. pkt 4! 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te (jako podwykonawcy) zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności 
są wymagane. 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 
……………………………………. 

/ pieczęć firmowa / 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG / ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 

„Oddymianie kletek schodowych w budynku żłobka”  

(znak sprawy: ZP.271.1.10.2019.JMB) 

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

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

(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy) 

 

Przedkładamy wykaz usług/robót budowlanych potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie zdolności technicznej i zawodowej. 

Lp. 
Rodzaj i wartość 

usług/robót 

Data i miejsce 
realizacji 

 
 [od dzień/miesiąc/rok 
do dzień/miesiąc/rok] 

Podmiot na rzecz którego  robota 
została wykonana 

 
[pełna nazwa i adres podmiotu będącego 

stroną umowy] 

 
Nr załącznika / do wykazu robót 

budowlanych 
w postaci dowodu określającego czy te roboty 

zostały wykonane należycie 
[np. referencja] 

 

1 2 4 5 6 

    
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
…………………………………….…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

……………………………………………………………………………………………… 
(podpis) 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

……………………………………. 

/ pieczęć firmowa / 

 

WYKAZ OSÓB, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 
 

„Oddymianie kletek schodowych w budynku żłobka”  

(znak sprawy: ZP.271.1.10.2019.JMB) 

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

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

(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy) 

 

Przedkładamy wykaz osób potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia Doświadczenie Wykształcenie 
Zakres 

wykonywanych 
czynności 

Informacja o 
podstawie do 

dysponowania 
osobą 

1 
2 3 4 5 6 7 

1. 
      

2. 
      

3. 
      

 
 
 
 

…………………………………….…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 
……………………………………………………………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 
................................................................................... 
(w przypadku wykonawców występujących wspólnie 
pieczęć firmowa każdego z nich) 

 
................................, dnia ………………. 2019 r. 

(miejscowość, data) 

 
PEŁNOMOCNICTWO 

 
W imieniu Wykonawcy: 
 
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 

(nazwa (firma) albo imię i nazwisko) 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 
(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres) 

 
udzielam/y/ pełnomocnictwa Wykonawcy: 
 
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 

(nazwa (firma) albo imię i nazwisko) 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 
(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres) 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: 

 
„Oddymianie kletek schodowych w budynku żłobka”  

(znak sprawy: ZP.271.1.10.2019.JMB) 

w zakresie: 
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 
 
 
 
 

..………………….………………………………………………………………..………………………………………………………  
(pieczątka, podpis wykonawcy lub osoby/osób/ uprawnionej/ych/ do jego reprezentowania)  
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Załącznik Nr 8 do SIWZ 
 
............................................... 
(pieczęć firmowa wykonawcy) 

................................, dnia ………………. 2019 r. 
(miejscowość, data) 

 
PEŁNOMOCNICTWO 

 
W imieniu Wykonawcy: 
 
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 

(nazwa (firma) albo imię i nazwisko) 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 
(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres) 

 
udzielam/y/ pełnomocnictwa – pełnomocnikowi: 
 
……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 

(nazwa (firma) albo imię i nazwisko) 

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….……….. 
(siedziba albo miejsce zamieszkania i adres) 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: 
 

„Oddymianie kletek schodowych w budynku żłobka”  

(znak sprawy: ZP.271.1.10.2019.JMB) 

 
w zakresie: 

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

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

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

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

 

 

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

(pieczątka, podpis wykonawcy lub osoby/osób/ uprawnionej/ych/ do jego reprezentowania)  
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Załącznik Nr 9 do SIWZ 

(projekty umów) 

 

 

 

UMOWA ZP.272.1.10. …. 2019 

 

Zawarta w dniu …...........................2019r. w Mysłowicach pomiędzy: 

Miastem Mysłowice z siedzibą przy ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice, NIP: 222-00-12-288, w imieniu którego 

działa Żłobek Miejski w Mysłowicach ul. Reymonta 11, 41-400 Mysłowice reprezentowanym zgodnie z 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Mysłowice  nr 111/18 z dnia 12 marca 2018  r  na podstawie pełnomocnictwa 

przez Panią  mgr Joannę Sobolewską – Skowrońską Dyrektora Żłobka Miejskiego w Mysłowicach , zwanym dalej 

Zamawiającym, 

  

a 

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

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

zwanym/ą/i dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

– …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

– posiadającym/ą/i: 

NIP: ………………………………………… 

REGON: ………………………………..… 

PESEL: .…………………………..………. 

wpis do ……………………………..…… 

o następującej treści: 

 

§ 1. 

„Przedmiot umowy” 

1. W wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą: 

„Oddymianie klatek schodowych budynku żłobka” 

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w oparciu o: 

1) siwz wraz z załącznikami (dokumentację projektową zawierającą część opisową i część rysunkową, przedmiar 

robót, a także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych); 

2) ofertę Wykonawcy; 

3) zalecenia inspektora nadzoru. 

3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) i przekaże go w jednym egz. Zamawiającemu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi 
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w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jest zobowiązany wywieźć i zutylizować odpady 

z termodernizacji budynku zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 992,          

z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 799, z późn. 

zm.) oraz zgłosić informację o wytwarzanych odpadach 

do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Mysłowice dostarczając kopie informacji inspektorowi nadzoru.                

W cenie ryczałtowej Wykonawca uwzględnił koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wszystkich robót związanych z realizacją zadania 

w sposób bezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

6. Wykonawca zobowiązany jest do urządzenia, utrzymania i rozbiórki zaplecza budowy oraz pokrycia wszelkich 

kosztów z tym związanych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego przejęcie 

obowiązku kierowania budową, zgłaszania pisemnego lub telefonicznego terminu zakończenia robót 

podlegających zakryciu oraz robót zanikających. 

8. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy bez udziału podwykonawcy/ów / z udziałem podwykonawcy/ów                           

w następującej części: …………………..…………………….……………………………….…….* 

9. Do Wykonawcy, który realizuje przedmiot umowy z udziałem podwykonawcy/ów stosuje się  

zapisy § 11.* 

10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją dotyczącą wykonania przedmiotu umowy                                         

w szczególności dokumentacją projektową i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz uznaje ją za wystarczającą do 

wykonania przedmiotu umowy. 

11. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem placu budowy i znane są mu wszelkie okoliczności mogące 

mieć wpływ na sposób i termin wykonania przedmiotu umowy. § 1 ust. 12 stosuje się odpowiednio. 

12. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów w dokumentacji dotyczącej wykonania przedmiotu umowy, 

których nie dało się stwierdzić przed zawarciem niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

zawiadomić o tym Zamawiającego. W takim przypadku strony wspólnie ustalą sposób uzupełnienia braków lub 

usunięcia wad. W takim przypadku Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wydłużyć termin wykonania 

niniejszej umowy o czas w jakim nie dało się jej wykonywać z uwagi na braki lub wady w dokumentacji. 

§ 2. 

„Terminy” 

1. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia tj. podpisania   

   umowy. 

2. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać do dnia 23.08.2019 r. 

3. Zamawiający jest uprawniony do przedłużenia terminu wykonania robót w przypadkach przewidzianych w § 12 

ust. 1 i 3. 

4. Wykonawca powinien złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek z uzasadnieniem o przedłużenie terminu 

wykonania robót w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia okoliczności,  o których mowa w ust. 

poprzedzającym, pod rygorem odmowy przedłużenia ww. terminu.   

5. Za dzień zakończenia wykonywania przedmiotu umowy bez uwag strony uznają dzień dokonania przez 

Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3. 

W przypadku dokonania odbioru końcowego zgodnie z § 5 ust. 5 niniejszej umowy przedmiotu umowy nie uznaje 

się za zakończonego do dnia usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 
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§ 3. 

„Nadzór” 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru nad realizowanymi robotami. 

2. Zamawiający wyznacza do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru: 

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

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

3. Pełniący nadzór jest uprawniony do wydawania poleceń Wykonawcy związanych z jakością i ilością robót, które 

są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Kierownikiem budowy będzie: ………………………..…………….……….. wpisany/a na listę członków właściwej izby 

samorządu zawodowego wraz z potwierdzeniem przynależności do tej izby – posiadający/a uprawnienia 

budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr …………..…… albo odpowiadające im kwalifikacje 

zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych  w przepisach odrębnych** – telefon komórkowy 

…………….……………………………., – obowiązuje ważność nadanych uprawnień budowlanych wynikająca z art. 104 

ustawy Prawo budowlane. 

5. Kierownikiem robót będzie: …………………………………….. wpisany/a na listę członków właściwej 

izby samorządu zawodowego wraz z potwierdzeniem przynależności do tej izby – posiadający/a uprawnienia 

budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych 

nr …………..…… albo odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych                          

w przepisach odrębnych** – telefon komórkowy …………….……………………………., 

– obowiązuje ważność nadanych uprawnień budowlanych wynikająca z art. 104 ustawy Prawo budowlane. 

6. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania prawidłowości wykonywania robót przez Wykonawcę, zarówno 

w trakcie trwania prac, jak przed ich rozpoczęciem oraz po ich zakończeniu, 

a także w czasie dostawy jakiegokolwiek sprzętu, narzędzi lub materiałów. Kontrola obejmuje 

w szczególności jakość robót, ich terminowość, zastosowanie właściwych materiałów oraz przestrzeganie 

warunków umownych. Jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne może przy wykonywaniu kontroli posłużyć się 

osobami trzecimi. Czynności kontrolne nie mogą jednak utrudniać czy uniemożliwiać realizacji przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę. Nie zwalnia to Wykonawcy w żaden sposób z jakichkolwiek obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy. Zamawiający uprawniony jest utrwalać wyniki przedmiotowych kontroli w protokołach 

sporządzanych z udziałem Wykonawcy. Odmowa podpisania protokołu przez Wykonawcę nie ujmuje ani nie 

ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z okoliczności będących przedmiotem ustaleń poczynionych w 

ramach kontroli. 

§ 4. 

„Wynagrodzenie” 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości – netto: 

……………………….. PLN + podatek VAT ……....%: ……………………. PLN, tj. brutto: ………………… PLN (słownie: 

……………………………………………….…………………………………………………………………..………..……….), 

stanowiące podstawę rozliczeń określonych w odpowiednich zapisach umowy. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu umowy 

i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy  

nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia 

i nieujęcia jej w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne 

roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 
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4. Ewentualne roboty zamienne, zlecone w ramach zakresu przedmiotowego niniejszej umowy zostaną rozliczone 

zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem różnicowym, przy czym zmiana umowy w tym zakresie nie 

może spowodować przekroczenia wysokości wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

 

§ 5. 

„Odbiory” 

1. Ustala się przeprowadzanie następujących rodzajów odbiorów w zakresie robót budowlanych: odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiory częściowe oraz odbiór końcowy, który nastąpi po całkowitym 

zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 

2. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają odbiorom przez inspektora nadzoru 

w dzienniku budowy w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez kierownika budowy gotowości do ich 

odbioru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania właściwego inspektora nadzoru i zakryje 

roboty ulegające zakryciu lub zanikające, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 

zbadania robót,  a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny. 

3. Wykonawca po przeprowadzeniu wszystkich procedur odbiorowych, zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość 

do odbioru końcowego. Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia jest 

zobowiązany do zwołania komisji, z udziałem inspektora nadzoru, kierownika budowy. 

4. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wszystkie dokumenty 

odbiorowe, w tym: 

1) świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, aprobaty, instrukcje p.poż. obiektu,  odbiór kominiarski, badanie wody, 

odbiór p.poż, odbiór sanepid i inne wymagane przepisami prawa odbiory dla wykonanych robót budowlanych                          

i instalacyjnych oraz odbiory wymagane przepisami prawa dla zabudowanych w ramach zadania urządzeń i 

instalacji. 

3) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową, 

przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, oświadczenie o doprowadzeniu 

do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także sąsiednich nieruchomości. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający wyznacza odpowiedni 

termin ich usunięcia, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3. 

6. Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi 

lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy przez osobę trzecią; 

2) w razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się 

do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może: 

a) żądać usunięcia wad w odpowiednim terminie z zastrzeżeniem, iż po jego bezskutecznym upływie usunięcie 

wad zostanie zlecone innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 

b) żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej                       

z powodu wad. 

7. Odbiór końcowy dokonany zostanie przez komisję działającą zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. 

8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany komisyjny protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, ustalenia dotyczące istniejących wad, jak też terminy na usunięcie 

stwierdzonych wad przy odbiorze. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
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do zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy wolnego od wad, zgodnie z zasadami określonymi                               

w niniejszym paragrafie. 

§ 6. 

„Warunki płatności” 

1. Finansowanie przez Zamawiającego inwestycji realizowane będzie w 2019r. 

2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy w odniesieniu do robót  budowlanych 

nastąpi fakturą częściową wystawioną przez Wykonawcę do 50% wartości zamówienia zgodnie z zaawansowaniem 

wykonanych i odebranych robót budowlanych oraz fakturą końcową po protokolarnym i komisyjnym odbiorze 

końcowym robót. 

3. Zapłata faktur nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od ich doręczenia Zamawiającemu wraz z 

protokołem wykonania elementów robót podpisanym bez zastrzeżeń przez inspektora nadzoru i kierownika 

budowy w przypadku faktury częściowej albo wraz z protokołem odbioru końcowego robót w przypadku faktury 

końcowej, przy czym za datę zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. W przypadku 

złożenia faktury bez protokołów o jakich mowa w zadaniu poprzedzającym,  termin zapłaty biegnie od daty 

uzupełnienia brakujących dokumentów. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym lub częściowym 

Wykonawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia tych wad, przy czym jeżeli 

wady mają charakter nieistotny i nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy Zamawiający może dokonać 

odbioru warunkowego z obowiązkiem usunięcia wad nieistotnych i zezwoleniem na wypłatę wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

4. Fakturę VAT należy wystawić na Nabywca: Miasto Mysłowice ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice,                              

NIP: 222-00-12-288; Odbiorca: Żłobek Miejski w Mysłowicach, ul. Reymonta 11, 41-400 Mysłowice. 

5. W przypadku wykonywania robót z udziałem podwykonawcy/ów zapłata faktury nastąpi na warunkach 

określonych w § 11 umowy.* 

6. W przypadku posiadania zadłużenia wymagalnego w stosunku do Gminy Mysłowice, Wykonawca wyraża zgodę                   

i wnosi o potrącenie kwoty zadłużenia z należności za przedmiotowe zamówienie. Niniejsze oświadczenie należy 

traktować, jako wniosek w sprawie dokonania potrącenia w myśl 

art. 64 ustawy – Ordynacja podatkowa. 

§ 7. 

„Gwarancja” 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami 

technicznymi, bez wad pomniejszających wartość lub uniemożliwiających użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,                  

z obowiązkiem naprawy wad i usterek, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………. miesięcy gwarancji niezależnie od rękojmi na wykonany zakres 

robót, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót stwierdzającego wykonanie przedmiotu 

umowy bez wad. Gwarancja dotyczy w szczególności w zakresie przedmiotowym jak i czasowym także 

przekazywanej przez Wykonawcę dokumentacji i  jej wad fizycznych oraz prawnych.   

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia bez dodatkowego wynagrodzenia wad i usterek 

stwierdzonych po dokonaniu odbioru końcowego robót w odpowiednim terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Bezskuteczne wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad i usterek,o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym uprawnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy. 

4. W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne okres gwarancji w 

odniesieniu do danego elementu przedmiotu umowy ulega wydłużeniu lub rozpoczyna bieg na nowo zgodnie z 

zasadami określonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do usuwania wad na każde wezwanie 

Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od momentu doręczenia takiego wezwania. 

Szczegółowy sposób i termin usunięcia wad uzgadniają obie strony, uwzględniając potrzeby i oczekiwania 

Zamawiającego oraz możliwości Wykonawcy (termin odpowiedni), przed przystąpieniem do naprawy 

gwarancyjnej. 

6. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed jego upływem 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady. 

7. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę 

przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w 

wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta ww. 

materiałów i urządzeń przewidują krótszy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje 

okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca oświadcza, że okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy jest równy okresowi gwarancji, o jakim 

mowa w ust. 2, udzielonej na wykonany zakres robót. 

§ 8. 

„Kary umowne” 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych niezależnie od faktu 

wystąpienia szkody : 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

(netto), o którym mowa w § 4 ust. 1, licząc za każdy dzień opóźnienia; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru lub za opóźnienie  

w wykonaniu napraw gwarancyjnych lub wynikających z rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia (netto), o 

którym mowa  w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego  

na usunięcie wad i usterek; 

3) za wcześniejsze rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy bądź jej części z przyczyn,  podwykonawstwo w 

zakresie terminu zapłaty, w wysokości 500,00 PLN, za każdy taki przypadek;* 

4) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę* wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności wskazane w odpowiednich zapisach siwz, w wysokości równej kwocie 

minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia,  za każdy taki przypadek. 

2. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia wynikającego z  § 4                   

ust. 1. 

3. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest wyższa aniżeli wysokość naliczonych kar umownych, 

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w 

kodeksie cywilnym.. 

4. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, ani 

jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty nałożonych kar 

umownych w terminie 14 dni od dnia ich nałożenia przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych, o których  

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, z przysługującego mu wynagrodzenia. 

§ 9. 

„Rozwiązanie/Odstąpienie od umowy” 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 
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lub odstąpienia w każdym czasie od umowy, w całości lub części (według swego uznania), jeżeli: 

1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 

2) majątek Wykonawcy został zajęty w drodze postępowania egzekucyjnego lub Wykonawca zrzekł się majątku na 

rzecz wierzycieli; 

3) otwarto likwidację Wykonawcy, albo istnieje zagrożenie niewypłacalnością Wykonawcy; 

4) Wykonawca zaniecha realizacji umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez  

okres 7 dni kalendarzowych i nie przystąpi do jej realizacji pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego; 

5) Wykonawca wykonuje umowę w sposób wadliwy lub niezgodny z zasadami sztuki budowlanej 

lub Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub zaniedbuje zobowiązania 

umowne; 

6) Wykonawca podzleca całość lub jakąkolwiek cześć robót lub dokonuje cesji umowy lub przelewu wierzytelności, 

bez wymaganego uzgodnienia; 

7) Wykonawca nie usuwa w zakreślonym przez Zamawiającego terminie wady w wykonaniu przedmiotu umowy; 

8) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

ubezpieczenia, lub zdolności kredytowej/linii kredytowej; 

9) Wykonawca lub podwykonawca* nie spełnia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane w odpowiednich zapisach siwz; 

10) nastąpiły inne przesłanki rozwiązania lub odstąpienia od umowy wynikające odpowiednio z postanowień 

dokumentów umownych lub przepisów ogólnych, 

11) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób, który wskazuje, że nie będzie on w stanie dotrzymać 

umownego terminu jego wykonania. 

2. Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Oświadczenie o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od umowy 

– w sytuacji, o jakiej mowa w ust. 1 pkt 1, powinno zostać złożone Wykonawcy w terminie 30 dni kalendarzowych 

od zajścia okoliczności uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od umowy, a w przypadkach, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2-11 nie później niż do dnia …………………… r. 

(zapis zależny od terminu określonego w § 2 ust. 2 i liczby miesięcy wskazanej w § 7 ust. 2) co nie narusza 

uprawnień Zamawiającego dotyczących odstąpienia od umowy, wynikających z przepisów ogólnych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania za szkody, które nastąpiły w wyniku 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek opóźnienia Wykonawcy 

z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby Wykonawca ukończył prace                                 

w umówionym terminie lub wskutek wady przedmiotu umowy uniemożliwiającej realizację na jego podstawie 

celu, któremu ma służyć. 

4. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają, w szczególności 

następujące obowiązki: 

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która ponosi 

odpowiedzialność za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych, usunie z placu budowy 

i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt przez niego dostarczone, niestanowiące własności Zamawiającego. 
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5. Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu gwarancji 

wad wykonawczych części przedmiotu umowy wykonanej do dnia rozwiązania lub odstąpienia, ani gwarancji i 

rękojmi w zakresie zrealizowanych robót oraz zobowiązań z tytułu kar umownych. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie § 9 ust. 1 pkt 11) Zamawiającemu przysługuje uprawnienie 

do zlecenia podmiotowi trzeciemu dokończenia przedmiotu umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 10. 

„Odpowiedzialność” 

1. Wykonawca odpowiada za szkody w robotach, materiałach i sprzęcie, powstałe w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy w toku realizacji robót oraz w przypadku usuwania wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do prawidłowego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót i ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody powstałe w związku ze swymi działaniami lub zaniechaniami 

oraz działaniami lub zaniechaniami osób mu podlegających. 

3. Wykonawca odpowiada za prawidłową organizację i zabezpieczenie terenu budowy w czasie trwania robót. 

4. W dniu zawarcia umowy Wykonawca pozostaje objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i zobowiązuje się kontynuować je nie 

krócej niż do dnia zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, aby osoby wykonujące przedmiot umowy w okresie jego realizacji 

podlegały obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku                    

z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w czasie 

realizacji robót objętych umową. 

7. Zakres ubezpieczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie musi obejmować szkody wyrządzone przez 

podwykonawcę/ów.* 

§ 11.* 

„Podwykonawstwo” 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia projektu 

umowy, w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo. Termin zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany   w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy 

niż 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi 

lub roboty budowlanej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni kalendarzowych 

od daty jej zawarcia. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w 

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia Zamawiającemu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

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

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

wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 PLN. 
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6. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia od 

obowiązku zapłaty Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego 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. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, 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. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia tej informacji. 

10. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy dokonana będzie w terminie 30 dni kalendarzowych od 

dnia zgłoszenia roszczenia. 

11. Wynagrodzenie Wykonawcy: 

1) Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez 

Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 

biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych; 

2) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w pkt 

poprzedzającym, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty. 

12. Sprawy dotyczące podwykonawstwa regulują art. 143a-143d ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

§ 12. 

„Zmiany do umowy” 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 

1) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku: 

a) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego 

do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a 

które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części; w razie wystąpienia siły wyższej 

strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w 

wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej; termin realizacji umowy 

może zostać przedłużony o okres przestoju spowodowanego wystąpieniem siły wyższej, 

b) wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie 

zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania; warunek zostanie spełniony w przypadku 

wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres 

min. 10 dni kalendarzowych; wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o nie dłużej niż 15 

dni kalendarzowych, 



 

Oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka  - Żłobek Miejski w Mysłowicach 

41 

c) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategoria gruntu, 

kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność płyt betonowych itp.) skutkujących niemożliwością 

realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; w przypadku wystąpienia 

tego typu odstępstw od założonych termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas, w jakim zostały 

zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badań, 

d) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności 

napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, 

skutkujących niemożliwością prowadzenia robót; w przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych 

termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania 

niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia, 

e) protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych; w tym przypadku termin realizacji zadania może 

zostać wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest, 

f) konieczności wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót pierwotnie przewidzianych                       

do wykonania; termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robót, 

g) konieczności wykonania dodatkowych robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie 

wynikającej z przyczyn dotyczących Wykonawcy; termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na wykonanie 

tych robót, 

h) pojawienia się na terenie budowy zewnętrznego inwestora prowadzącego roboty budowlane kolidujące, 

utrudniające bądź uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych objętych zawartą umową; termin może zostać 

wydłużony o czas niezbędny na dokonanie uzgodnień i podpisanie porozumień umożliwiających realizację umowy, 

i) opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nie leżących po 

stronie Wykonawcy; termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na wykonanie przyłączy, 

j) opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy 

powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; termin może zostać wydłużony o czas, który był 

faktycznie niezbędny do uzyskania ww. dokumentów, 

k) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 uPzp; 

2) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy: 

a) w razie zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, o ile dojdzie do nich w okresie 

obowiązywania umowy na następujących zasadach: 

– w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT – wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie 

w okresie obowiązywania umowy, 

– w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT – wartość wynagrodzenia netto nie może być wyższa niż 

zadeklarowana w ofercie; wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona 

z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT, 

b) jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie Miasta 

Mysłowice albo wieloletniej prognozie finansowej stosowny aneks może zostać zawarty nie wcześniej niż po 

przyjęciu tych zmian przez właściwy organ; 

3) innych zmian do umowy skutkujących zmianą wynagrodzenia lub terminu, w przypadkach: 

a) zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania 

dokumentacji, 

b) zmiany kierownika budowy/robót Wykonawcy na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, 

utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień oraz wykazanego w 

ofercie doświadczenia zawodowego, 
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c) zmiany podwykonawcy/ów, na którego/ych zasoby powoływał się Wykonawca wykazując spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że proponowany inny podwykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,* 

d) zmiany podwykonawcy/ów niebędącego/ych podmiotem/ami, na którego/ych zasoby powoływał się 

Wykonawca, w związku z koniecznością zlecenia w trakcie realizacji umowy wykonania części zamówienia 

innemu/ym podwykonawcy/om aniżeli podany/i w złożonej ofercie,* 

e) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy, 

f) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw 

lub zmiany technologii, 

g) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów 

lub konieczność opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych. 

2. W pozostałym zakresie do zmian do umowy stosuje się art. 144 ust. 1 pkt 2-6, ust. 1a-1e oraz ust. 2 i ust.  3 

uPzp. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w 

ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, wystąpienia 

z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany wraz z przedstawieniem dowodów stwierdzających zaistnienie 

okoliczności, z zastrz. § 2 ust. 4. 

4. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy strony sporządzą protokół konieczności oraz aneks do 

umowy, w trybie art. 144 uPzp. 

5. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie. 

6. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją 

nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych. 

§ 13. 

„ Klauzula informacyjna art.13 RODO” 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) przetwarza dane osobowe zawarte w ofercie oraz wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do ofert, zgodnie 

z art. 6 i 9 RODO, 

2) wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych , od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu. 

3) poinformował osoby , których dane dotyczą o przekazaniu ich danych Zamawiającemu, o celu przekazania oraz                 

o innych informacjach dotyczących Zamawiającego wynikających z art. 14 RODO, 

4) poinformował wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz zostaną poinformowane wszystkie osoby 

wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty , że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny oraz iż załącznikiem do protokołu są  m.in. 

Oferty oraz inne dokumenty i informacje składane przez wykonawców. 

§ 14. 

„Postanowienia końcowe” 

1. Integralnymi elementami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami; 

2) oferta Wykonawcy; 
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3) dokument/y potwierdzający/e uprawnienia budowlane kierownika budowy i kierowników robót wraz                                       

z aktualnym/i dokumentem/ami potwierdzającym/i nieprzerwanie przynależność do właściwej izby samorządu 

zawodowego w okresie realizacji przedmiotu umowy albo dokument/y potwierdzający/e odpowiadające ww. 

uprawnieniom kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych;** 

4) dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, obowiązujący nieprzerwanie w okresie realizacji przedmiotu 

umowy wraz z dokumentem/ami potwierdzającym/i opłacenie składki/ek w wysokości proporcjonalnej do terminu 

realizacji przedmiotu umowy; 

5) kosztorys ofertowy Wykonawcy zawierający ceny jednostkowe, sporządzony w wersji papierowej oraz 

szczegółowy w wersji elektronicznej edytowalnej; 

6) umowa/y z podwykonawcą/ami.* 

2. Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

Kodeksu cywilnego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 

 

 

Zamawiając  Wykonawca: 

 

 

* zapis ma zastosowanie w przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawcy/ów,  

** skreślić w zakresie, którego zapis nie dotyczy. 


