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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia                       

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

 

„Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy 

Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu.”  
 

 

 

Zamawiający: 

Gmina Grójec 

 ul. J. Piłsudskiego 47 05-600 Grójec 

Telefon: (48) 664-30-93; (48) 664-30-91 wew. 34 

Telefaks: (48) 664-21-03 

e-mail i.kowalska@grojecmiasto.pl; 

www.grojecmiasto.pl 

NIP: 797-20-11-265; REGON: 670223310 

 

Termin wykonania zamówienia: 

zakończenie: 18 grudnia 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

                 ZATWIERDZIŁ:   

 

/Dariusz Gwiazda/  

       

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

                                                                                                                Burmistrz Gminy i Miasta Grójec 
 

 

 
Grójec, dn. 7.02.2020 r. 
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I. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Gmina Grójec, 

 ul. J. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec 

Telefon: (48) 664-30-93, (48) 664-30-91 wew. 34 

Telefaks: (48) 664-21-03 

NIP: 797-20-11-265; REGON: 670223310 

 

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej 

„SIWZ”) oznaczone jest przez Zamawiającego numerem referencyjnym: Znak sprawy: 

WI.271.4.2020. KOI 

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na powyższe 

oznaczenie.  

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez 

zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

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

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych 

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

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec,  

ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, urzad@grojecmiasto.pl ,  tel. 48 664 23 01; 

 Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec: 

inspektor@grojecmiasto.pl , tel. 48 664 30 91 w.45; 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż 

hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w 

Grójcu”, WI.271.4.2020.KOI prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

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

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

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa 

Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

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

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

mailto:urzad@grojecmiasto.pl
mailto:inspektor@grojecmiasto.pl
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 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
**

; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

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

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego;. 

 w trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w 

przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od 

osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności 

na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

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

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                     

(Dz. U. z 2019 r. poz.1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, oraz na podstawie obowiązujących przepisów 

wykonawczych do ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w 

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający 

informuje, że w niniejszym postępowaniu: 

1) nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych, 
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2) nie przewiduje: 

a) zawarcia umowy ramowej, 

b) rozliczenia w walutach obcych, 

c) aukcji elektronicznej, 

d) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

e) określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o 

których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, 

f) zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców. 

2. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień w powyższym trybie.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: 

W formule „zaprojektuj i wybuduj”: dostawy i montażu hali pneumatycznej nad istniejącym 

boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu wraz z wykonaniem dokumentacji 

projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę.  

W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować, uzyskać pozwolenie na budowę oraz 

dostarczyć i dokonać montażu hali pneumatycznej  o wymiarach (30 x 62 m) nad boiskiem przy 

Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1  w Grójcu. Oprócz tego należy wykonać: centralę nadmuchową, 

magazyn na halę oraz  przyłącza: gazowe, wodno-kanalizacyjne i elektryczne.  

Wymagania dodatkowe:  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania demontażu hali pneumatycznej po pierwszym 

sezonie eksploatacyjnym i ponownego montażu przed kolejnym sezonem eksploatacyjnym. 

Wykonawca w trakcie wykonywania tych czynności przeszkoli osoby wskazane przez 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do sezonowego nadzorowania każdorazowego montażu i 

demontażu hali pneumatycznej w okresie gwarancji. O terminach realizacji czynności montażu i 

demontażu Zamawiający powiadomi Wykonawcę  z 14-dniowym wyprzedzeniem.    

3. Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

liczony od dnia ostatecznego odbioru robót, przy czym nie może być on dłuższy niż 72 

miesiące. Deklarowany w ofercie okres gwarancji ma istotny wpływ na ocenę ofert, gdyż 

stanowi jedno z jej kryteriów.  

4. W przypadku uszkodzenia hali pneumatycznej (powłoki) bądź wyposażenia hali Wykonawca w 

czasie nie dłuższym niż 24 godziny od czasu (godziny) zgłoszenia przystąpi do naprawy 

uszkodzonej hali lub wyposażenia. W przypadku gdy uszkodzeniu uległ element nieistotny za 



Gmina Grójec 
WI.271.4.2020.KOI „Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy PSP Nr 1 w Grójcu.”  

 
Strona 6 

zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać naprawy w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 

 Program funkcjonalno-użytkowy – załącznik nr 8 do SIWZ, 

 Wzór umowy – załącznik nr  7 do SIWZ. 

 

3. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) :  

 45230000-0 - budowa obiektów sportowych (kod główny)   

45212225-9 – roboty budowlane związane z halami sportowymi 

45223800-4 – montaż gotowych konstrukcji 

71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie:  

do dnia 18 grudnia 2020 r. 

2. Całkowite zakończenie robót będzie stwierdzone odbiorem prac oraz spisaniem protokołu 

końcowego odbioru robót.  

 

V. Warunki udziału w  postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału 

w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 

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

z odrębnych przepisów: 

- Zamawiający nie stawia warunku. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

 - Wykonawca ma wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co 

najmniej 400 000,00 zł. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

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

wykonał należycie przynajmniej 2 zamówienia na roboty budowlane, polegające na dostawie i 

montażu hal pneumatycznych o wymiarach zbliżonych do przedmiotu niniejszego zamówienia, 
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wyposażonych w niezbędne elementy tj. system powłok, system grzewczo-nadmuchowy, 

system kotew, kontener techniczny, o wartości minimum 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) 

brutto  każde zamówienie; 

b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami 

budowlanymi, posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie 

niezbędne do wykonywania zamówienia a także wykonywały czynności wyznaczone przez 

Zamawiającego, w zakresie co najmniej - jeden Kierownik Robót posiadający uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń; 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest 

łączne spełnienie warunków przez Wykonawców, to znaczy wystarczające jest spełnienie 

warunków przez którykolwiek podmiot. 

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

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w 

inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

4. Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona zgodnie z formułą 

spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których 

mowa w rozdziale. VII. Z treści wymaganych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie 

wynikać, że wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił. 

5. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności 

dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

VI.  Podstawy wykluczenia 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. 

2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy 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 ze 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 
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likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.). 

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

Pzp lub punktu 2 niniejszej Części SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz 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. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie punktu 3 

niniejszej Części SIWZ. 

5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, 

zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

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

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

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia 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 oświadczeniu, o 

którym mowa w punkcie 1. 

4. 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 
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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. 

5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń 

lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

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

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

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

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 

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

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 

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

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 

dokumenty – na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit. a 

SIWZ, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ; 

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - – na potwierdzenie spełniania 

warunku określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt  3 lit. b SIWZ, stanowiący załącznik nr 5 do 

SIWZ; 

3) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną 

nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych powyżej przez Zamawiającego, może 

złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez 

Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej. 

6.  Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących 

oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:  

1) odpis z właściwego rejestru lub 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 Pzp; 
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2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 

21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności;  

4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

Zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych powyżej. 

7. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6:  

a) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 

informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;  

b) ppkt 2– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości.  

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 ust. 1 ppkt a) i ppkt b) powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu.    

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

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

ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ust. 2 stosuje się.  

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
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miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 

wskazany w pkt 6 ppkt 2, składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.  

6. Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede 

wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym 

repozytorium.  

7. Dokumenty te są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski 

 

VIII. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art.22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom 

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

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 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 oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

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. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 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: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
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2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

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

w pkt 1. 

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

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o 

którym mowa w rozdziale VII pkt 1 SIWZ. 

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

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

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może 

żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

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

zamówienia publicznego; 

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

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

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie 

postępowania o udzielenia zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy 

podwykonawców. W przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza 

powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia. 

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

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że 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. 

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

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy. 

12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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IX. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

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

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu oraz Wykonawcy wykazują spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu zgodnie z ppkt 4; 

2) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia; 

3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

którym mowa w rozdziale VII pkt 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie; 

4) Wykonawcy zobowiązani są, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i oświadczenia, o 

których mowa rozdziale VII pkt 5 SIWZ, przy czym składa je odpowiednio Wykonawca/-y, 

który/którzy wykazuje/-ą spełnianie warunku w zakresie opisanym w rozdziale V pkt 2 SIWZ. 

 

X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie 

osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane będą w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. 

2. W przypadku przekazywania pism drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Adres, numery telefonów i adres poczty elektronicznej zamawiającego zostały podane na stronie 1 

specyfikacji. 

4. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:  

Iwona Kowalska – tel. 48 664 30 91 wew. 55; email: i.kowalska@grojecmiasto.pl 

Marek Gora – tel. 48 664 3091 wew. 34; email m.gora@grojecmiasto.pl 

5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji. Zmiana 

zostanie doręczona Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia 

oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 

później niż na 2 dni przed terminem otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
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specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie jednocześnie przesłana wszystkim Wykonawcom, 

którym Zamawiający przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła 

zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

XI. Wymagania dotyczące wadium 

1.Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości  15 000,00 (piętnaście 

tysięcy) złotych w formie przewidzianej ustawą Pzp.  

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

1) pieniądzu (przelewu na konto Zamawiającego), 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 110). 

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert. Za skuteczne wniesienie 

wadium uznaje się moment jego zaksięgowania na rachunku bankowym Zamawiającego, a nie 

moment wydania dyspozycji przelewu przez Wykonawcę. 

4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na konto 

Zamawiającego Bank Pekao S.A.  47 1240 5703 1111 0000 4899 2268 z adnotacją: Wadium w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad 

istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu”, znak WI.271.4.2020.KOI. 

Kserokopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty. 

5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2 

ppkt 2 do 5, powyższy dokument należy złożyć w siedzibie Zamawiającego i uzyskać potwierdzenie 

złożenia wadium na kopii dokumentu, które należy dołączyć do oferty. Zamawiający dopuszcza, aby 

oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą – w jednej kopercie, bez łączenia trwale z ofertą, a 

jego kopia była trwale spięta z ofertą. 

6. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie do bezwarunkowej 

zapłaty na pierwsze żądanie w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności określonych w art. 

46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy 

zostanie odrzucona. 
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8.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Zamawiający żąda 

ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku 

ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

1) odmówił zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 

Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

XII. Termin związania ofertą 

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

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art.85 ust.5 ustawy Pzp). 

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. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
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4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

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

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po 

wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta musi obejmować przedmiot zamówienia i być sporządzona zgodnie z wymaganiami 

określonymi w SIWZ na formularzu o treści zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Wykonawca odpowiada za prawdziwość danych i informacji zawartych w ofercie i dokumentach 

składanych wraz z ofertą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia danych podanych przez 

Wykonawcę w ofercie. 

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego Wykonawcę. 

4. Oferta musi spełniać następujące wymagania: 

1) musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności; 

2) ofertę opracowuje Wykonawca zgodnie z wymogami SIWZ. Załączniki i dokumenty powinny 

być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ; 

3) dopuszcza się złożenie oferty oraz załączników do oferty na formularzach przepisanych przez 

Wykonawcę ze ścisłym zachowaniem treści otrzymanego formularza ofertowego załączników; 

4) zaleca się napisanie oferty na maszynie lub komputerze. Zamawiający dopuszcza wypełnienie 

druku oferty oraz załączników do oferty, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, 

czytelnym pismem; 

5) zaleca się, aby każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami była ponumerowana kolejnymi 

numerami, w prawym górnym rogu strony, w celu uniknięcia dekompletacji oferty; 

6) formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) 

muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez 

osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z zasadami  reprezentacji Wykonawcy; 

7) poprawki lub zmiany w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) 

podpisującą(-e) ofertę i opatrzone datą; 

8)  zaleca się, aby oferta była trwale spięta; 

9) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

mocodawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy złożyć w oryginale lub notarialnie 

poświadczonej kopii; 
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10) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część (zakres) zamówienia 

podwykonawcom, w ofercie musi podać, która z części zostanie im powierzona. Brak złożenia 

oświadczenia o podwykonawcach zostanie uznany jako informacja, że całe zamówienie będzie 

realizowane wyłącznie przez Wykonawcę. 

5. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa Wykonawcy, siedziba lub czytelny podpis w 

przypadku pieczęci imiennej. 

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

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie 

mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: 

„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz.1503, z późn. 

zm.) i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. 

7. Odrzucenie oferty: 

Zamawiający odrzuca ofertę w przypadku wystąpienia jednej z przesłanek określonych w art. 89 

ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania Zamawiający uznaje za odrzuconą. 

8. Zabezpieczenie oferty: 

1) Wykonawca odpowiada za prawidłowość i kompletność oferty oraz materiałów przetargowych. 

2) Ofertę umieszcza się w kopercie wewnętrznej zaadresowanej na adres Wykonawcy, tę zaś 

umieszcza się w kopercie zewnętrznej zaadresowanej na adres Zamawiającego. 

9. Na obu kopertach należy dodatkowo umieścić napis: „Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad 

istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu” Nie otwierać do godz. 

12.15 dnia 24 lutego 2020 r. 

10. Koszt przygotowania oferty Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i 

złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego z zastrzeżeniem sytuacji 

określonej w art. 93 ust. 4 ustawy. 

 

XIV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 22 do dnia 24 lutego 2020 r. do 

godz.12.00. 

2. Oferty będą otwierane w dniu 24 lutego 2020 r. o godz. 12.15 w Sali konferencyjnej w Urzędzie 

Gminy i Miasta Grójec. 

3. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. 

4. Zmiana i wycofanie oferty: 

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

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i 



Gmina Grójec 
WI.271.4.2020.KOI „Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy PSP Nr 1 w Grójcu.”  

 
Strona 18 

formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe 

oznaczenie „ZMIANA” / ”WYCOFANIE”. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

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

sfinansowanie zamówienia. 

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy 

Pzp. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, terminu podjęcia robót i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

 

XV. Opis sposobu obliczania ceny 

1. W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) należy wpisać całkowitą cenę brutto za 

wykonanie zamówienia. 

2. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za cały zakres przedmiotu zamówienia, który został określony 

w programie funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 8 do SIWZ), wzorze umowy (załącznik nr 7 do 

SIWZ) oraz w SIWZ. 

3. Cena ofertowa brutto będzie obejmować wszystkie świadczenia konieczne do terminowego                        

i zgodnego z programem funkcjonalno-użytkowym, umową, przepisami techniczno-budowlanymi 

oraz zasadami wiedzy technicznej wykonaniem przedmiotu umowy. Wykonawca przy tak przyjętym 

wynagrodzeniu nie może żądać jego podwyższenia. Wynagrodzenie Wykonawcy (cena oferty) musi 

obejmować wszystkie koszty związane z realizacją umowy.    

 4. Przyjmuje się, że za prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową za cały przedmiot zamówienia – 

odpowiada Wykonawca, bez względu na sposób jej wyliczenia, a wiążący jest zakres rzeczowy 

wynikający z programu funkcjonalno-użytkowego i wzoru umowy – stanowiących załączniki do 

SIWZ.  

5. Wszystkie wartości (ceny jednostkowe, wartość brutto i całkowita cena za wykonanie zamówienia) 

mają być podawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Wartość oferty powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie z uwzględnieniem należnego 

podatku VAT oraz uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego zgodnie z art. 91 ust. 

3a ustawy Pzp, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi , których dostawa lub świadczenie będzie 
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prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Brak powyższych informacji 

oznaczać będzie, że wybór oferty nie powoduje powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2017 r., poz. 

1221 – ze zm.). 

 

XVI. Opis kryteriów wyboru ofert 

1. W odniesieniu do ofert, które nie podlegają odrzuceniu, przy wyborze oferty Zamawiający będzie 

się kierował następującymi kryteriami o następującym znaczeniu: 

Cena oferty brutto – waga kryterium 60 % = 60 pkt. 

Okres gwarancji – waga kryterium 40 % = 40 pkt. 

 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.  

 

2. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone w następujący sposób: 

1) Kryterium: Cena (brutto) [C] – 60 pkt 

 

najniższa cena oferty brutto 

C = -------------------------------------- x 60 

cena brutto oferty badanej 

 

2) Kryterium: Długość okresu gwarancji [G] – 40 pkt. 

Minimalna długość okresu gwarancji wymagana przez Zamawiającego to 36 miesięcy od daty 

bezusterkowego odbioru końcowego zgodnie z zapisami wzoru umowy. Maksymalna długość okresu 

gwarancji uznawana przez Zamawiającego to 72 miesiące. W przypadku zadeklarowania przez 

Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji punkty za długość okresu gwarancji liczone będą w stosunku 

do maksymalnego wymaganego okresu tj. 72 miesięcy, przy czym deklarowany przez Zamawiającego 

okres gwarancji wprowadzony zostanie do umowy. W przypadku zadeklarowania okresu gwarancji 

krótszego od 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona. Zamawiający wymaga aby długość okresu 

gwarancji zadeklarowana była w pełnych miesiącach. Należy wskazać jeden termin gwarancji na 

wszystkie prace i elementy objęte zamówieniem.  W przypadku niejednoznacznego wskazania terminu 

gwarancji Zamawiający weźmie pod uwagę krótszy termin gwarancji. 

Oferty zostaną ocenione w stosunku do najdłuższego wymaganego okresu gwarancji tj. w stosunku do 

72 miesięcy. 

Oferty zostaną ocenione w skali punktowej w przedziale od 0 do 40 pkt, przy czym: 

- zadeklarowanie okresu gwarancji 72 miesięcy oznacza przyznanie w tym kryterium  40 pkt, 
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- zadeklarowanie okresu gwarancji 36 miesięcy oznacza przyznanie w tym kryterium  0 pkt, 

- pozostałe zadeklarowane okresy gwarancji proporcjonalnie mniej według wzoru:  

 

zadeklarowany okres gwarancji  oferty badanej 

G = ----------------------------------------------------------------- x 40 

górny limit okresu gwarancji  

 

Całkowita punktowa wartość oferty liczona będzie wg wzoru: O = C + G  

 

3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (suma punktów przyznanych w oparciu o 

ustalone powyżej kryteria C + G) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość 

punktowa oferty. 

4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 

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

treści złożonych ofert. 

 

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a 

także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania 

wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 4, na stronie internetowej. 

3. W przypadku wyboru – jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie, 

Wykonawcy Ci mają obowiązek złożyć, przed zawarciem umowy z Zamawiającym - w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego - umowę regulującą współpracę tych podmiotów. 
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XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto za wykonanie całości 

zamówienia. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej, przed zawarciem umowy z Gwarantem przez Wykonawcę, 

wymagane jest uzgodnienie treści gwarancji z Zamawiającym. 

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

1) w pieniądzu - odpowiednią kwotę należy wpłacić na konto Nr: 47 1240 5703 1111 0000 4899 2268  

przed podpisaniem umowy, 

2) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, określonych w pkt. 2 ppkt 2– 5, 

dokument zabezpieczenia należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 

3) do czasu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający działając na 

podstawie przepisu art. 46 ust. 5 punkt 2 ustawy Pzp, zatrzymuje wadium. 

4) Za zgodą Wykonawcy wadium wniesione w pieniądzu zaliczone zostanie na poczet zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące 

elementy: 

1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres), 

2) nazwę beneficjenta (Zamawiającego), 

3) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela, 

4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

5) sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty 

zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty z tytułu roszczeń w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy. 

6. Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych 

warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji 

niezawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, 

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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7. Wymaga się, aby z dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w 

formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wynikało jednoznacznie gwarantowanie wypłat 

należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające 

oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności. Gwarancja 

nie może zawierać żadnych dodatkowych wymagań od Zamawiającego lub osób trzecich, 

dokumentów lub dokonywania czynności (np. żądania pośrednictwa banku Zamawiającego). 

8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający 

wystąpi do Gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

XIX. Wzór umowy 

1. Istotne Postanowienia Umowy stanowią załącznik nr 7, stanowiący integralną część SIWZ. 

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany do podpisania umowy z 

Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane drogą elektroniczną, albo w 

terminie nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób - nie 

później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

3. Terminy określone w punkcie 2 nie mają zastosowania, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia została złożona tylko jedna oferta, lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono 

żadnego Wykonawcy. 

4. O terminie i miejscu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta okazała się najkorzystniejsza 

zostanie pisemnie powiadomiony. 

5. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy, które szczegółowo zostały opisane w § 14 wzoru 

umowy - stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.  

 

XX. Określenie wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 punkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający przy 

realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, osób wykonujących niezbędne czynności w trakcie 

realizacji zamówienia, tj. montaż i demontaż hali  pneumatycznej, operowanie sprzętem budowlanym, 

oraz wszelkie prace fizyczne wykonywane przez robotników, jeśli czynności te polegają na 

wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 

Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni te osoby na cały okres realizacji zamówienia. 
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Zatrudnienie musi nastąpić na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy lub 

właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

2. W przypadku ustania zatrudnienia np. rozwiązania stosunku pracy przez pracownika/ów, 

pracodawcę lub z innych przyczyn, w trakcie okresu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

w ich miejsce zatrudnić na pozostały okres realizacji zamówienia, licząc od dnia ustania zatrudnienia, 

inne osoby, na warunkach określonych w SIWZ. 

3. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy Wykonawców, którzy do wykonania 

zamówienia skierują inne (niż siebie) osoby. Jeżeli oferta zostanie złożona przez osobę fizyczną 

prowadzącą działalność gospodarczą (samozatrudnienie), która czynności wskazane przez 

Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę) wykonuje samodzielnie, 

to wymóg Zamawiającego nie będzie miał zastosowania. 

4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 

1) Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, przedstawi oświadczenie o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego 

zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego, 

2) Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, przedstawi Zamawiającemu 

oświadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego. 

5. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których 

mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp , oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

1) Wykonawca na żądanie Zamawiającego w ciągu 14 dni przedkłada Zamawiającemu do wglądu 

zanonimizowane dokumenty potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawców na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności 

wskazane przez Zamawiającego. 

2) za brak realizacji wymagań określonych w niniejszej Części SIWZ Zamawiający obciąży 

Wykonawcę karami umownymi, w wysokości określonej we wzorze umowy. 

 

XXI. Środki ochrony prawnej 

Każdemu 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 ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak 

dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy Pzp. 
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XXII. Wykaz załączników – Załączniki stanowią integralną część niniejszej SIWZ 

1) Załącznik nr 1– Formularz ofertowy; 

2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu (wzór); 

3) Załącznik nr 3 – Informacja o podmiocie wspólnym; 

4) Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych (wzór); 

5) Załącznik nr 5 - Wykaz osób (wzór); 

6) Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wzór); 

7 ) Załącznik nr 7 - Wzór umowy (wzór); 

8) Załącznik nr 8 – Program funkcjonalno-użytkowy. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

pn: „Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu”     

znak sprawy: WI.271.4.2020.KOI 

 

lp. treść 

 

1. 

 

1)    Nazwa i adres Wykonawcy 

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

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

(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika a poniżej jego dane) 
 

NIP ........................................................... 

telefon: ..................................................... 

e-mail:  ..................................................... 

 Regon ....................................................... 

fax: ............................................................ 

województwo: ............................................ 

Kraj pochodzenia ………………………….. 

2)  Oświadczam, że jestem …………………………………………………………………………………. 
                                  (mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem, średnim przedsiębiorstwem - odpowiednie wpisać) 

3)  Oświadczam, że jestem …………………………………………………………...................................... 
(spółdzielnią socjalną, zakładem pracy chronionej, zakładem aktywności zawodowej, innym podmiotem – odpowiednie wpisać) 

 

2. 

 

Przedmiot oferty 

1) Oferujemy wykonanie zamówienia pn.: „Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem 

przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu ”. 

2) Oświadczamy, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

3. 

 

Cena ofertowa 

1) Oferujemy cenę całkowitą, która stanowić będzie umowne wynagrodzenie ryczałtowe za prawidłowe 

wykonanie przedmiotu zamówienia, w kwocie: 

 

netto: ………………….. zł (słownie netto: ………………………………….….………..../100) 

podatek VAT: ……………….. zł (słownie kwota podatku: ………………….……..….../100) 

brutto:…………………. zł (słownie brutto:…………………….………………………. /100). 

2) Oświadczamy, że cena ofertowa brutto została obliczona zgodnie z zasadami opisanym w SIWZ. 

3) Oświadczamy, że w cenie ofertowej brutto uwzględniłem wszystkie koszty wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

4) Oferujemy długość okresu gwarancji udzielonej na wykonany przedmiot zamówienia liczbowo w pełnych 

miesiącach:  ............................................ miesięcy, 

5) Oświadczamy, że zgodnie z zapisami SIWZ przeszkolimy wskazane przez Zamawiającego osoby w zakresie 

montażu i demontażu hali pneumatycznej. 

6) Oświadczamy, że w okresie gwarancji będziemy nadzorować każdorazowy montaż i demontaż hali 

pneumatycznej.    

7) Oświadczamy, że zatrudnimy na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności związane z 

realizacją zamówienia przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ oraz 

wzorem umowy. 
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4. 

 

Termin wykonania zamówienia 

Zobowiązujemy się wykonać roboty budowlane wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej w terminie 

wymaganym przez Zamawiającego, tj. do dnia 18 grudnia 2020 r. 

 

   

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

Zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego: 

a) w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto, 

b) w jednej z form wymienionych w SIWZ, 

 

 

6. 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego 

1) Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy określone przez Zamawiającego we wzorze umowy. 

2) Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych we 

wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3) Zobowiązujemy się złożyć przed zawarciem umowy wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty 

wymienione w SIWZ.  

4) Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązujemy się dostarczyć przed 

zawarciem umowy, umowę regulującą współpracę między nami. 

 

 

7. 

 

Termin związania ofertą 

Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1)

 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu udzielenia zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

9. 

 

Do niniejszego formularza przedkładamy załączniki zgodnie z zapisami SIWZ przedmiotowego postępowania. 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………..…..…. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………..…….….. 

3. ……………………………………………………………………….…..………………………………………..…… 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

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

(miejscowość i data) 
 .................................................................. 

(podpis osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 2) 

 

 

 

 
 

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1) 
             2)      w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy 

*  W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 lub 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  I SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Przystępując do postępowania na „……………………………………….” 

działając w imieniu Wykonawcy:…………………………………………………………………………………… 

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

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

Oświadczam, że na dzień składania ofert  nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust.1 i 24 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz spełniam warunki 

udziału w postępowaniu, określone w SIWZ. 

  

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w  SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

  

 

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca 
 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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 zachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia 

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się 

wykonawca 
 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, o których mowa powyżej. 
 

………………………………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik numer 3 do SIWZ 

 

 

INFORMACJA O PODMIOCIE WSPÓLNYM 

 

Oświadczamy, że składamy ofertę jako podmiot wspólny w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

 

1. Oświadczamy, że w skład podmiotu wspólnego wchodzą następujące podmioty: 

 

a) nazwa: ........................................................, z siedzibą w ....................................................., przy 

ulicy .....................................................................................................................; 

b) nazwa:......................................................., z siedzibą w ......................................................., przy 

ulicy ..............................................................................................................................; 

c) ……………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Oświadczamy, że do reprezentowania podmiotu wspólnego upoważniony jest/są: 

a) Pan/Pani ………………………………………………………………………………………..; 

b) ………………………………………………………………………………………………….; 

Zakres upoważnienia wynika z załączonego pełnomocnictwa 

3. Korespondencję dotyczącą postępowania dla podmiotu wspólnego należy kierować na adres 

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

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

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

…………………….., dnia …………………………                      podpis: …………………… 
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Załącznik numer 4 do SIWZ 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 

Lp. 

Nazwa i adres 

podmiotu, na rzecz 

którego robota 

została wykonana 

Nazwa i zakres (rodzaj) 

wykonanych robót (m.in. należy 

wpisać miejsce wykonania) 

Data 

Wartość 

wykonanej roboty 

(brutto) 

rozpoczęcia 

robót (dzień, 

miesiąc i rok) 

zakończenia 

robót  

(dzień, 

miesiąc i rok) 

1 

 

 

 

 

 
 

…./…../…… 

 

…../…./…… 
 

2 

 

 

 

 

 
 

…./…../…… 

 

…../…./…… 
 

3 

 

 

 

 

 
 

…./…../…… 

 

…./…../…… 
 

 

Uwaga: 

 - w załączeniu dokumenty (dowody) potwierdzające, że w/w roboty  zostały wykonane należycie  

 

 

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

data                                                                                                     (podpis osoby/osób upoważnionych 

        wraz z jej/ich pieczątkami) 
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                    Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

Nazwa i adres Oferenta 

 

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

 

Lp. Imię i nazwisko 

Rola w realizacji 

zamówienia (kierownik 

budowy) 

Kwalifikacje 

zawodowe 

uprawnienia 

wykształcenie 

Podstawa 

dysponowania 

 
 

 

kierownik budowy- 

branża konstrukcyjno-

budowlana 

 
 

 

 
 

  
  

 
 

  
  

 

Oświadczam, że osoba wymieniona w wykazie jako  kierownik budowy w branży drogowej posiada 

wymagane prawem uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

 

*należy określić sposób dysponowania w.w osobą np. zatrudnienie na podstawie umowy, oddanie do 

dyspozycji przez podmiot trzeci, inne (jaki?). 

 

 

 

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

data                                                                                                                   (podpis osoby/osób upoważnionych 

        wraz z jej/ich pieczątkami) 

 

 

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca oświadczy, że dysponuje daną osobą na zasadzie oddania do dyspozycji przez podmiot trzeci, 

zastosowanie będą miały zapisy  Części VIII pkt 4 i 5 SIWZ. 
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     Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

.......................................................... 
pieczęć Wykonawcy 

 

 

 
  

 

 

OŚWIADCZENIE  

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie 

………………………………………………………………. prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oświadczam, że 

 

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

(nazwa Wykonawcy) 

 

1. nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz.369 ze zm.) * 

2. należy do grupy kapitałowej* 

 

 

 

 

……......................., dnia ....................    ………………………………………….. 
             (podpis osoby/osób upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić (W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca 

obligatoryjnie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.) 

 

 



Gmina Grójec 
WI.271.4.2020.KOI „Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy PSP Nr 1 w Grójcu.”  

 
Strona 32 

  Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

Umowa nr  ........ /2020  (wzór) 

 

zawarta w dniu   ……………………   2020 r. w Grójcu pomiędzy: 

Gminą Grójec z siedzibą przy ulicy Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, NIP 797-20-11-265, 

REGON: 670223310, w imieniu której działa Pan Dariusz Gwiazda - Burmistrz Gminy i Miasta 

Grójec z kontrasygnatą Skarbnika (głównego księgowego budżetu) Pani Marioli 

Komorowskiej,  

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a ………………………………… reprezentowany  przez …………………………………………,  

zwanym dalej „Wykonawcą” 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego numer WI.271.4.2020.KOI pn: „Dostawa i montaż hali 

pneumatycznej  nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w 

Grójcu”  

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule „zaprojektuj i 

wybuduj” zadanie pod nazwą „Dostawa i montaż hali pneumatycznej  nad istniejącym 

boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu”, dalej jako Przedmiot 

umowy. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 

1) opracowanie dokumentacji projektowej, 

2) wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem. 

3. Szczegółowy zakres Przedmiotu umowy określa program funkcjonalno-użytkowy (stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy). 

4. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi normami. 

5. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany z zastosowaniem nowych materiałów i urządzeń 

posiadających wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz 

zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. 

§ 2 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych 
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warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy (załącznik nr 2 do niniejszej umowy) wybraną w 

trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wynosi: 

 

kwota netto: …………………. zł (słownie netto: ………………………………….….…./100) 

podatek VAT: ……………….. zł (słownie kwota podatku: ………………….…….….../100) 

kwota brutto:…………………. zł (słownie brutto:…………………….……………. /100). 

3. Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek w celu wykonania całości zamówienia. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty 

wykonania opracowania projektu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz robót budowlanych,                  

o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 jak i inne koszty niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy, 

włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za wodę, energię 

elektryczną i cieplną, zorganizowania zaplecza, itp.). Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie prace 

i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych inwestycji 

w stanie gotowym do przekazania do eksploatacji. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za 

prawidłowe oszacowanie wszelkich kosztów związanych z realizacją robót stanowiących 

Przedmiot umowy, a także inne nieprzewidziane czynniki mające lub mogące mieć wpływ na te 

koszty. 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 2 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia wynikające z dokumentacji jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można 

wykonać zamówienia. 

7. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeśliby w czasie zawarcia 

umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów wszystkich prac. 

8. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia zmiany wynagrodzenia, jeśli zmiana ta 

wynikałaby z niestarannego obliczenia ceny oferty. 

§ 3 

PŁATNOŚCI 

1. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT: 

1) za opracowanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1. podstawą 

wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół 

odbioru dokumentacji. 

2) za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2. podstawą 

wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół 

końcowego odbioru Przedmiotu umowy określony w § 12 ust. 24 umowy. 

2. Faktura, o której mowa w ust. 1 pkt 2 płatna będzie po przedstawieniu przez Wykonawcę 
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protokołu końcowego odbioru robót oraz przedłożeniu w ciągu 14 dni od daty złożenia faktury 

Zamawiającemu dowodu zapłaty przez Wykonawcę wymaganego wynagrodzenia 

Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy potwierdzające rozliczenie się Wykonawcy z 

Podwykonawcą w zakresie wszelkich zobowiązań wynikających z udziału Podwykonawcy w 

realizacji robót w zakresie objętym fakturą. Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem kopię przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy. 

3. Prawidłowo wystawione faktury, o których mowa z ust. 1 zapłacone zostaną przez 

Zamawiającego w ciągu 30 dni  licząc od daty ich doręczenia.  

4. W przypadku nierozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane przez nich roboty 

budowlane, dostawy lub usługi odebrane przez Zamawiającego protokołem odbioru 

przejściowego lub końcowego w terminie do 14 dni od daty przekazania Zamawiającemu faktury, 

Zamawiający zmniejszy wartość wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom, które może zostać im wypłacone po przedłożeniu przez nich Zamawiającemu 

stosownych faktur. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek należnych Podwykonawcy. 

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji Wykonawcy. 

6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub 

zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi 

lub dostawy, w przypadku uchylenia się (po bezskutecznym dwukrotnym wezwaniu przez 

Zamawiającego do przedstawienia dowodów zapłaty) od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, usługi lub dostawy. 

Wynagrodzenie, o którym mowa, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo w przypadku robót budowlanych lub ich 

przedłożeniu Zamawiającemu w przypadku usług i dostaw. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy  

lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do 

wysokości  należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
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Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 6, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

9. Strony ustalają, że w zakresie stosunków wewnętrznych odpowiedzialności solidarnej w stosunku 

do podwykonawców, Zamawiający jest uprawniony do otrzymania od Wykonawcy zwrotu 

całości wypłaconego podwykonawcy wynagrodzenia. 

10. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonany Przedmiot umowy z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

12. Konto bankowe Wykonawcy, na które wypłacone zostanie wynagrodzenie…………………….. ....  

13. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzenia przez niego 

działalności gospodarczej. 

14. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków 

wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

15. Fakturę należy wystawić na: 

1) nabywca: Gmina Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, NIP: 797-20-11-265, 

2) płatnik i odbiorca: Gmina Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, NIP: 797-20-11-265. 

16. Na fakturze należy określić nabywcę i odbiorcę oraz numer umowy. 

 

§ 4 

TERMIN REALIZACJI 

1. Termin wykonania Przedmiotu umowy: 

-  do dnia 18 grudnia 2020 r., 

2. Termin wykonania Przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadkach określonych w § 14 

ust. 2 pkt. 1. 

3. Datą wykonania umowy będzie data zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

końcowego robót, pod warunkiem potwierdzenia przez Zamawiającego faktu osiągnięcia 

zgłoszonej gotowości w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 

§ 5 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zgłosi uwagi dotyczące rozwiązań projektowych i funkcjonalnych w ciągu 7 dni od 

dnia ich otrzymania od Wykonawcy. 
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2. Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na plac budowy na podstawie protokołu wprowadzenia. 

3. Zamawiający przeprowadzi odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

4. Zamawiający przeprowadzi odbiór końcowy Przedmiotu umowy po jego wykonaniu. 

5. Zamawiający zobowiązuje się wyznaczyć pracowników do przeszkolenia przez Wykonawcę                

w zakresie montażu i demontażu hali namiotowej zgodnie z zapisami SIWZ. 

6. Zamawiający zobowiązuje się w czasie trwania okresu gwarancji informować Wykonawcę z                  

14-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze montażu lub demontażu  hali namiotowej.  

 

§ 6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Wykonawca ma obowiązek: 

1. Zrealizować Przedmiot umowy zgodnie z terminem określonym w § 4 ust. 1. 

2. Wykonawca wykona projekt zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.). Projekt wykonany zostanie przez osoby 

posiadające właściwe uprawnienia oraz przynależące do właściwej izby samorządu zawodowego. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowaną dokumentację 

projektową. 

4. Wykonawca dokona na własny koszt naniesień ewentualnych zmian w opracowaniu, 

wynikających z uzyskanych uzgodnień. 

5. Wykonawca wystąpi o pozwolenie na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Zabezpieczenia terenu budowy na swój koszt, z zachowaniem najwyższej staranności i 

uwzględnieniem specyfiki Przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia. Koszty robót 

zabezpieczenia terenu budowy obciążają Wykonawcę 

7. Zapewnić przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i 

miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją projektową oraz 

zapewni należyty porządek na terenie budowy i w jego otoczeniu, w tym na drogach 

dojazdowych, przejściach. 

8. Usunąć ewentualne szkody powstałe w czasie realizacji Przedmiotu umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

9. Zabezpieczyć przekazany teren przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami, przejmując 

skutki pełnej odpowiedzialności finansowej z tego tytułu. 

10.Informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 

robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy. 

11.Wykonać zakres robót objętych umową zgodnie z dokumentacją, zaleceniami Zamawiającego, 

obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami dozoru technicznego, prawem 

budowlanym i sztuką inżynierską. 

12.Stosować materiały i urządzenia o odpowiedniej jakości i posiadające aktualne aprobaty 
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techniczne, atesty, certyfikaty i inne wymagane dopuszczenia zgodnie z projektem i specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

13. Posiadać polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia: 

1) suma gwarancyjna polisy musi być na kwotę nie mniejszą niż wysokość wynagrodzenia 

brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy, 

2) czas trwania polisy musi być zgodny z § 4 ust. 1. 

3) niedopełnienie obowiązków określonych w pkt 1 i 2 stanowi podstawę do 

natychmiastowego 

rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. 

14. Przeprowadzić wymagane przepisami i normami próby, badania i regulacje instalacji oraz 

dostarczyć odpowiednie protokoły, zaświadczenia, atesty i uzgodnienia w ramach wynagrodzenia       

(§ 2 ust. 2). 

15. Przygotować właściwą dokumentację odbiorową pozwalającą na ocenę należytego wykonania 

robót. 

16. Wykonawca udzieli Zamawiającemu .......................... letniej gwarancji na wykonane prace 

opisane w             § 1. 

17. Wykonać demontażu hali pneumatycznej po pierwszym sezonie eksploatacyjnym i ponownego 

montażu przed kolejnym sezonem eksploatacyjnym i w trakcie wykonywania tych czynności 

przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego.  

18. Sezonowo nadzorować (na miejscu) każdorazowy montaż i demontaż hali pneumatycznej w 

okresie gwarancji. 

19. W przypadku uszkodzenia hali pneumatycznej (powłoki) bądź wyposażenia hali Wykonawca w 

czasie nie dłuższym niż 24 godziny od czasu (godziny) zgłoszenia przystąpi do naprawy 

uszkodzonej hali lub wyposażenia. W przypadku gdy uszkodzeniu uległ element nieistotny za 

zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać naprawy w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym. 

20. Zapewnić na czas trwania budowy kierownika budowy, wykonać Przedmiot umowy przy pomocy 

osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i 

przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież, nadzór nad 

personelem w zakresie porządku i dyscypliny. 

 

§ 7 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 obejmuje również przeniesienie na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych i autorskich praw zależnych na polach eksploatacji 
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obejmujących: utrwalanie, zwielokrotnienie technikami mechanicznymi, optycznymi, 

analogowymi i cyfrowymi, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, za 

pomocą internetu i innych sieci komputerowych, publiczne wykonanie i odtworzenie, 

wystawienie, użyczenie, prawo do zastosowania dokumentacji projektowej w całości lub części 

do wielu budów oraz dokonywanie przeróbek i zmian opracowania lub jego części, w tym w 

zakresie niezbędnym w ocenie Zamawiającego dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

włączanie jego części lub całości do innych opracowań, a także tworzenie utworów zależnych w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1191, z późn. zm.). 

2. Przeniesienie praw o których mowa w ust. 1 następuje z chwilą odbioru dokumentacji 

projektowej 

bez wad i usterek. 

§ 8 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie: …………………………… 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie - kierownik budowy w branży 

konstrukcyjno-budowlanej…………………………………………………. 

3. Zmiana osób będących przedstawicielami Zamawiającego nie powoduje zmiany niniejszej 

umowy. 

4. Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego w przypadku zaistnienia jednej okoliczności określonej w § 14 ust. 2 pkt. 2. 

 

§ 9 

PODWYKONAWCY 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres robót stanowiący 

Przedmiot umowy. (W przypadku wskazania przez Wykonawcę, że zamierza powierzyć część 

zamówienia podwykonawcom zastosowanie mają poniższe zapisy) 

1. W celu należytego wykonania zamówienia Wykonawca powierza część Przedmiotu umowy do 

wykonania podwykonawcom. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, ze wykona Przedmiot umowy przy udziale następujących 

Podwykonawców: 

1) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę]  ................  

- w zakresie:  ......................... , 

2) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę] ………. 
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- w zakresie:  ......................................... , 

3. Wykonawca musi zawrzeć z Podwykonawcami, stosowne umowy w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody 

Zamawiającego w następującym trybie: 

1) przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą, dotyczący robót  

budowlanych przewidzianych do powierzenia podwykonawcy określający: 

a) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji określającą 

szczegółowo roboty objęte umową, 

b) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 

należnego Wykonawcy za wykonanie tych samych robót, 

c) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem robót musi być zgodny z 

harmonogramem robót Wykonawcy, 

d) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej, 

2) w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia projektu umowy dotyczącej robót budowlanych 

Wykonawcy z Podwykonawcą, Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo - 

podając uzasadnienie - zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy. Umowa z Podwykonawcą będzie 

uważana za zatwierdzoną przez Zamawiającego, jeśli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia 

jej projektu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie, Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń, 

3) zgłoszenie w powyższym terminie zastrzeżeń przez Zamawiającego do projektu umowy 

będzie 

równoznaczne z odmową udzielenia zgody, 

4) w przypadku odmowy określonej w pkt. 3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt 

umowy 

z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez 

Zamawiającego. 

4. Powyższy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo będzie mieć 

zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również 

zmiany do tej umowy. 

6. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 

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

w terminie 30 dni od jej przedłożenia w przypadkach niespełnienia wymogów określonych w 
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ust. 3 pkt. 1. 

7. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w 

ust. 3 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy 

o dalsze podwykonawstwo. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez 

wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie 

Wykonawcę. 

9. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w trakcie realizacji 

zamówienia na roboty budowlane zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, lub jej zmiany o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50.000,00 zł brutto. 

10. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są usługi lub dostawy 

powinna zawierać w szczególności: 

1) szczegółowy zakres przedmiotu umowy, 

2) termin wykonania przedmiotu umowy, 

3) wartość zamówienia, 

4) termin płatności, który nie może być dłuższy niż 14 dni. 

11. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. 

12. Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich postanowieniach umowy, Wykonawca 

przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do przedmiotu zamówienia 

realizowanego przez Podwykonawców. 

§ 10 

KARY UMOWNE, ODSZKODOWANIE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

1) 0,2% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2, z tytułu 

nieterminowego zrealizowania Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 liczonej za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od terminu określonego w § 4 ust. 1; 

2) 0,2% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2, z tytułu 

nieterminowego usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru i w okresie rękojmi 

i gwarancji, liczonej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od terminu określonego w 

protokole usterkowym; 

3) 0,2% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2, w 
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przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego 

liczby osób na umowę o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie 

dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób na umowę o pracę, kara będzie naliczana 

za każdy dzień, w którym Wykonawca nie wypełnił obowiązku; 

4) 0,2% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 za 

nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane określone w niniejszej umowie, lub projektu jej zmian, 

5) 0,2% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 za 

nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane określone w niniejszej umowie, lub jej zmiany, 

kara będzie naliczana za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

6) 0,2% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 za 

nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, kara będzie naliczana za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, 

7) 0,2% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 za brak 

zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, a każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia przedłożenia 

Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru, 

8) 0,2% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 za brak 

zmiany  umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z § 3 ust 4, 

9) 0,2% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2, w 

przypadku nie stawienia się Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w celu 

nadzorowania montażu lub demontażu hali pneumatycznej, do czego Wykonawca 

zobowiązany jest w okresie gwarancji, kara będzie naliczana za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, licząc od ustalonego terminu montażu lub demontażu.   

2. W przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę kar umownych, o których mowa wyżej, w ciągu 

14 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający ma prawo ich 

potrącenia z faktury Wykonawcy lub z zabezpieczenia. 

3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca: 

1) zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitej wartości 

wynagrodzenia brutto umowy określonej w § 2 ust. 2, 

2) sporządzi na swój koszt, przy udziale Zamawiającego, protokół inwentaryzacji robót w toku 

na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie 

uzgodnionym przez strony, 

3) pokryje różnicę między ceną wynikającą z niniejszej umowy, a uzgodnioną z nowym 

wykonawcą w zakresie części inwestycji pozostałej do wykonania po odstąpieniu od 
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umowy, jak również pokryje inne szkody bezpośrednie i pośrednie jakie poniesie 

Zamawiający w związku z odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na 

zasadach ogólnych. 

§ 11 

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy w 

tych wypadkach może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach, zgodnie z art. 145 Prawa zamówień publicznych, 

2) Wykonawca nienależycie wykonuje Przedmiot umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 7 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia, 

3) w razie gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy do czasu zakończenia 

realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 

dni od powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia. 

2. Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od umowy jeśli Wykonawca: 

1) nie podjął obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 5 dni od 

wprowadzenia na budowę, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od 

powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia, 

2) przerwał wykonywanie robót, zaś przerwa trwa dłużej niż 10 dni od daty 

wprowadzenia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia 

informacji o zaistnieniu zdarzenia, 

3) będzie wykonywał roboty niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i 

nie dokona ich naprawy w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez 

Zamawiającego, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia 

informacji o zaistnieniu zdarzenia, 

4) będzie wykonywał roboty niezgodnie z projektem bez akceptacji przedstawiciela 

Zamawiającego i nie przystąpi do właściwego wykonywania robót w ciągu 7 dni od daty 

powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, odstąpienie od umowy może 

nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia, 

5) w przypadku zgłoszenia zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 
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powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie wykaże 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia 

informacji o zaistnieniu zdarzenia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo odstąpienia od umowy w przypadku dokonania co 

najmniej trzykrotnej bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy lub dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy na sumę większą niż 5% 

wartości umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia 

informacji o zaistnieniu zdarzenia. 

4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół 

inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz: 

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która 

spowodowała odstąpienie od umowy, 

2) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada. 

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 

jest obowiązany do dokonania odbioru robót, o których mowa w ust. 4, oraz zapłaty 

wynagrodzenia za wykonany zakres robót. 

6. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Umowa ulega 

rozwiązaniu na skutek odstąpienia z dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

7. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi w zakresie opisanym w § 13 umowy, na część 

Przedmiotu umowy wykonaną przed odstąpieniem od umowy przez którąkolwiek ze Stron. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest 

odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

§ 12 

ODBIORY 

1. Zamawiający jest upoważniony do bieżącej kontroli przebiegu prac projektowych. 

2. Dokumentacja projektowa wskazana w § 1ust. 2 pkt 1 stanowi odrębny przedmiot odbioru. 

3. Akceptacja przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia ani nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy i 

nie może być traktowane jako stwierdzenie prawidłowości i jakości wykonania Przedmiotu 

umowy w tej części oraz jako ograniczenie uprawnień wynikających z rękojmi za wady 

dokumentacji. 
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4. Przedmiot umowy w zakresie dokumentacji projektowej zostanie dostarczony przez Wykonawcę 

do siedziby Zamawiającego w formie papierowej oraz elektronicznej. 

5. Strony ustalają, że każdorazowe przekazanie dokumentów do uzgodnienia zostanie potwierdzone 

przez Zamawiającego i Wykonawcę w protokole przekazania. 

6. Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbiorów częściowych, odbioru robót zanikających 

oraz odbioru końcowego pismem składanym Zamawiającemu. 

7. Zamawiający dokona czynności odbioru robót zanikających i częściowych w ciągu 5 dni od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru potwierdzonej przez przedstawiciela 

Zamawiającego. 

8. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy powoła komisję odbioru końcowego i ustali datę odbioru końcowego. 

9. W dniu zgłoszenia gotowości odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną 

dokumentację powykonawczą robót zgodnie z ust. 13 pozwalającą na ocenę należytego 

wykonania robót. 

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku gotowości do odbioru końcowego, 

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ponownie gotowość do odbioru, po usunięciu wszystkich 

stwierdzonych uchybień, uniemożliwiających dokonania odbioru końcowego. 

11. Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji odbioru sporządzone zostaną protokoły 

określające wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. W przypadku stwierdzenia wad i 

usterek zostanie sporządzony protokół usterkowy a komisja odbiorowa ustali termin ich 

usunięcia. Powoduje to zawieszenie biegu terminów, z upływem których Zamawiającemu 

przysługują kary umowne. 

12. Zamawiający na podstawie zgłoszenia przez Wykonawcę, że wady i usterki usunął, ustali 

ponowny termin odbioru końcowego, nie później jednak niż 7 dni od otrzymania informacji. 

13. W dniu zgłoszenia gotowości odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) dokumentację projektową powykonawczą - 2 egz., 

2) oświadczenie kierownika budowy: 

a) o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, przepisami oraz zasadami 

sztuki budowlanej, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku itp. 

3) oświadczenie o zastosowaniu wyrobów, o których mowa w § 6 ust. 12 zgodnie z 

dokumentami, 

4) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną na wszystkie wbudowane materiały, 

5) udzieloną na piśmie rękojmię i gwarancję, 

6) inwentaryzację geodezyjną. 
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14. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru końcowego do czasu 

usunięcia wad, określając termin ich wykonania, 

2) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych, 

3) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

15. Protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze końcowym stanowi odbiór 

ostateczny przedmiotu zamówienia podpisany przez przedstawicieli stron umowy. 

16. Od daty odbioru ostatecznego rozpoczynają swój bieg terminy zwrotu (zwolnienia) 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17. Odbiory robót zanikających i odbiory częściowe będą potwierdzone protokołami odbioru. 

18. W odbiorach robót zanikających i częściowych uczestniczyć będą przedstawiciele 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

19. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady lub usterki bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów, jeżeli wady nadają się do usunięcia. 

20. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady lub usterki w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, po 

uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 

21. Do czasu zakończenia czynności związanych z odbiorem Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za zrealizowany przez siebie zakres robót. 

22. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania 

ciąży na Zamawiającym. 

23. Przedmiotem odbioru końcowego będzie obiekt, zgodnie z § 1 niniejszej umowy, w stanie 

gotowym do przekazania do eksploatacji i dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności. 

24. Czynność odbioru końcowego zostanie potwierdzona protokołem końcowym podpisanym przez 

obie strony. 

§ 13 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub 

użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie. 
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2. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie jej terminu, jeżeli 

reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 5 letniej  rękojmi na wykonany Przedmiot umowy oraz na 

wbudowane materiały i urządzenia, rozpoczynając swój bieg od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zachowa uprawnienia z tytułu rękojmi w przypadku ujawnienia się wad ukrytych 

przedmiotu zamówienia, których wykrycie nie było możliwe podczas protokólarnego 

dokonywania odbioru robót. 

5. Gwarancja na wykonane prace opisane w § 1, w tym na dokumentację projektową, zostaje 

udzielona w formie pisemnej na okres ………… lat zgodnie z ofertą Wykonawcy.  

6. Strony zgodnie ustalają, że okres rękojmi zostanie wydłużony do okresu gwarancji, jeżeli okres 

gwarancji przekroczy 5 lat. Zastosowanie mają wówczas odpowiednio przepisy art. 150 ust. 7, 8 i 

9 Prawa zamówień publicznych oraz art. 558 Kodeksu cywilnego. 

7. O wykryciu wady, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w 

terminie  10 dni roboczych od daty jej ujawnienia. 

8. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na 

celu jej stwierdzenie, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 5 dni roboczych przed 

dokonaniem oględzin, chyba że Strony umówią się inaczej. Podczas dokonywania oględzin 

zostanie sporządzony protokół usterkowy oraz wyznaczony termin na usunięcie wad. 

9. Usunięcie wad będzie każdorazowo stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego 

i od tego momentu rękojmia lub gwarancja na rzecz naprawioną biegnie od nowa. 

10. Ujawnienie wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi obliguje Wykonawcę do ich 

usunięcia na własny koszt, w terminie technicznie uzasadnionym, wskazanym przez 

Zamawiającego. Okres gwarancji zostaje przedłużony na ten zakres o czas od ujawnienia wady 

lub usterki do chwili ich usunięcia. 

11. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad 

lub usterek Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wad i usterek na ryzyko i koszt 

Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wykonania zastępczego w terminie 14 dni od 

daty otrzymania dowodu zapłaty. 

12. Strony umowy mogą dokonać przeglądu gwarancyjnego w ostatnim miesiącu terminu 

gwarancji i rękojmi a stwierdzone wówczas wady lub usterki Wykonawca usunie niezwłocznie w 

ramach gwarancji i rękojmi tj. w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od dokonania przeglądu 

gwarancyjnego. 

13. Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli 

wniósł reklamację lub zgłosił wady przed upływem tego okresu. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń Zamawiającego 
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zgłoszonych w ramach rękojmi lub gwarancji na zasadach określonych niniejszą umową, kartą 

gwarancyjną oraz przepisami Kodeksu cywilnego. 

15. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 

5) likwidacji firmy Wykonawcy. 

16. Zamawiającemu przysługiwać będą uprawnienia wynikające z rękojmi niezależnie od 

uprawnień z tytułu gwarancji. 

§ 14 

ZMIANY W UMOWIE 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zgodnie z art. 144 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej 

umowy dotyczące: 

1) terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 

a) Wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów 

technologicznych prowadzenie robót, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich 

starań aby roboty mogły zostać zrealizowane przez okres dłuższy niż 3 dni, z 

zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres 

trwania wyżej wymienionych warunków pogodowych powodujących brak możliwości 

prowadzenia robót, 

b) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, 

c) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

d) w razie konieczności działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, 

e) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze 

działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, 

występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w 

momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie 

Przedmiotu umowy w sposób należyty, 

f) wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym lub robót 
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zamiennych, 

2) osoby pełniącej funkcje kierownika budowy w przypadku zaistnienia jednej z 

następujących okoliczności: 

a) nie wykonywania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków wynikających z 

umowy,                            

b) śmierci, choroby trwającej dłużej niż 5 dni lub innych zdarzeń losowych, 

3) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron zaistniałych po dacie zawarcia 

umowy, 

4) podwykonawców w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 

a) zmiana podwykonawcy - musi być zaakceptowana przez Zamawiającego, 

b) zmiana zakresu powierzonych prac. 

3. Przesunięcie terminu wykonania Przedmiotu umowy nastąpi o tyle dni, przez ile trwały 

przyczyny, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, przy czym wymagają one potwierdzenia przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Wykonawca składa Zamawiającemu pismo z prośbą o przesunięcie terminu wykonania 

Przedmiotu umowy wraz z uzasadnieniem nie później niż 7 dni przed upływem terminu 

określonego w § 4 ust. 1. 

5. Wykonawca może dokonać zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy o której mowa w 

ust. 2 pkt 3 jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

6. Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. Osoby zastępujące muszą posiadać minimum takie 

same kwalifikacje i uprawnienia. 

7. Wprowadzenie zmian do zawartej umowy określonych w ust. 2 wymaga sporządzenia przez 

Zamawiającego uzasadnienia określającego przyczyny zmiany. Uzasadnienie będzie załącznikiem 

do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. 

§ 15 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca (najpóźniej w dniu podpisania umowy) wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto tj .........................................  zł, 

(słownie: …………………………..złotych: /100), w formie ............................................ ………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia wszelkich roszczeń 

wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także z tytułu rękojmi za 

wady, w tym potrącania kar umownych. 

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
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pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% całości zabezpieczenia w ciągu 30 dni po końcowym 

odbiorze przedmiotu zamówienia zgodnym z § 12 niniejszej umowy. 

5. Pozostałe 30% zabezpieczenia służące do pokrycia roszczeń w ramach gwarancji i  rękojmi 

zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i  rękojmi. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, 

gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze 

pisemne wezwanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia w wysokości zgodnej z ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

7. Okres obowiązywania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych powinien być zgodny z 

terminem określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu dla 70% zabezpieczenia. Brak wymaganego 

zabezpieczenia może być wystarczającym powodem do odstąpienia od umowy z winy 

Wykonawcy na warunkach § 11 ust. 4. 

8. Okres obowiązywania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych dla pozostałego 30% 

zabezpieczenia powinien być zgodny z terminem określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

§ 16 

DYSPONOWANIE ZASOBAMI INNYCH PODMIOTÓW NIEZBĘDNYMI DO 

WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą, przy wykonywaniu Przedmiotu umowy, Wykonawca będzie/nie 

będzie polegał na zdolnościach technicznych, lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub 

ekonomicznej innych podmiotów, określonych w pisemnym zobowiązaniu tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych, zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

przedmiotu umowy, stanowiącym, załącznik do niniejszej umowy. 

2. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał 

się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, Prawa zamówień publicznych, 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 wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

§ 17 

KLAUZULA SPOŁECZNA 

1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 

ust. 3a Prawa zamówień publicznych. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zatrudni na umowy o pracę osoby 
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wykonujące niezbędne czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj. montaż i demontaż hali  

pneumatycznej, operowanie sprzętem budowlanym, oraz wszelkie prace fizyczne wykonywane 

przez robotników, jeśli czynności te polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 

3. Wykonawca w dniu podpisania umowy i na każde żądanie w trakcie jej realizacji przedstawi 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 2. 

Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, o których mowa w ust. 2 zgodę 

na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu prawidłowej realizacji umowy. 

4. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganych przez Zamawiającego 

osób na umowę o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o prace 

dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną o której 

mowa w § 10 ust. 1 pkt 3. Kara będzie naliczana za każdy dzień, w którym Wykonawca nie 

wypełnił zobowiązania. 

§ 18 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

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

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych 

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

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Grójec,  

ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec, urzad@grojecmiasto.pl ,  tel. 48 664 23 01 ; 

 Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec: 

inspektor@grojecmiasto.pl , tel. 48 664 30 91 w.45; 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż 

hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w 

Grójcu” WI.271.4.2020.KOI prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

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

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

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa 

Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

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

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

mailto:urzad@grojecmiasto.pl
mailto:inspektor@grojecmiasto.pl
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 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
**

; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

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

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

 w trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w 

przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

§ 19 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Strony ustalają adresy korespondencyjne: 

1) Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec 

2) Wykonawca: .................................................................................................................................  

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: Kodeksu cywilnego, Prawa 
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WYKONAWCA: 

zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem 

niniejszej umowy. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron 

ZAMAWIAJĄCY: 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Nr 1 - program funkcjonalno-użytkowy,  

Nr 2 - oferta 
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