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Nazwa Zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach 

REGON: 356263577 

NIP: 5512277138 

Miejscowość: Bachowice 

Adres: ul. Księdza Gołby 33 

Strona internetowa: http://ospbachowice.pl/ 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: 

34-116 Spytkowice , ul. Księdza Gołby 33 

znak postępowania: PRZET/1/2019 

  

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2018r, poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej "ustawą" 

na budowę garażu z wewnętrznymi instalacjami kan., c.o., elektryczną 

oraz instalacją kanalizacji deszczowej w OSP w Bachowicach 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach 

34-116 Spytkowice , ul. Księdza Gołby 33 

Tel: +48 33 87 91 152 

http://ospbachowice.pl/ 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 39 w zw. z art. 10 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r, poz. 1986 ze zm.) w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro. 

 

III. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45410000-4 Tynkowanie 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45330000 -9 Roboty instalacyjne wodno  -kanalizacyjne, sanitarne 

45233200- 1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1, 2, 3 do SIWZ. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pozycje. 

4. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo 

budowlane –(Dz.U. z 2018r poz. 1202 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r -Kodeks cywilny (Dz.U z 2018r poz. 

1025 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz 1986 ze zm.)  

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności 

z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.  

5. Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT, przelewem. 
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6. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych 

i systemów odniesienia, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Produkt równoważny 

to produkt spełniający wymagania określone w normach i aprobatach na które powołuje się Zamawiający. 

7. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca 

z którym Zamawiający podpisze umowę, do jej wykonania zatrudniał we własnym przedsiębiorstwie lub 

podwykonawcy, wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przy wykonywaniu  prac budowlanych 

z zakresu przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej SIWZ. 

 

V. Termin wykonania zamówienia 

Wykonanie przedmiotu umowy w terminie: do 15.10.2019 od dnia zawarcia umowy. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

oraz podstawy wykluczenia wykonawcy, w tym o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy 

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

określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, który spełniają warunki dotyczące: 

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów; 

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.  

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.  

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej; 

2.3.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem termin składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym 

okresie, wykonał co najmniej dwie roboty odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot 

zamówienia na kwotę min. 250 000,00 PLN każda, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania 

oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane 

w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone w formie załączonego do oferty wykazu stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Dowodami, o których 

mowa wyżej są poświadczenia lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez 

Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego 

spełnienie warunku.  

Zgodnie z art. 23 ust 5 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że opisany powyżej warunek nie podlega sumowaniu. 

Oznacza to, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeden 

z Wykonawców musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy 

Wykonawcy w sumie wykazali się wymaganym doświadczeniem , ale żaden z nich samodzielnie nie wykazał się 
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całym wymaganym doświadczeniem)  

2.3.2. Zamawiający uzna ww warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi zasobami. W szczególności osoba pełniąca funkcję 

kierownika robót winna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej. UWAGA. Wymienione osoby muszą posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami oraz 

przynależność do izby zawodowej i ubezpieczenie od odpowiedzialności Cywilnej. 

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie załączonego „Wykazu osób” stanowiącego załącznik nr 8 do 

SIWZ 

2.4. 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. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez oferowane dostawy wymagań 

określonych przez Zamawiającego: 

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

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

1.1. nie podlega wykluczeniu; 

1.2. spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

2. Wzory oświadczeń o których mowa w pkt 1 stanowią załączniki nr 4 i 5 do SIWZ. (Oświadczenia 

wykonawca składa tylko w formie pisemnej).  

3. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której 

mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie 

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

ustawy Pzp wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem wykonawca może 

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

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, 

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

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

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

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 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. 

6. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny, 
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a następnie zbadania czy wykonawca , którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

7.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;  

7.2. Wykaz najważniejszych wykonanych robót budowlanych o charakterze odpowiadającym przedmiotowi 

zamówienia, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie -według załącznika nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga aby do 

wskazanych robót Wykonawca załączył dowody potwierdzające, że zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający nie wymaga wykazywania robót niewykonanych lub 

wykonanych nienależycie. 

7.3. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu tj: kierownik robót z uprawnieniami do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez niego czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania osobą, według załącznika nr 

8 do SIWZ 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt 7 ppkt 7.1 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. 

9. Dokumenty, o których mowa w pkt 8 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

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

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

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

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 9 stosuje 

się. 

11. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 

do właściwego organu odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub 

dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669). 
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VIII. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach 

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

podwykonawcom. 

1. Wykonawca może w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz 

w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych. 

2. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż 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 12–23 ustawy Pzp. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 

podmiotów, jeśli podmioty te realizują dostawy, do realizacji, których te zdolności są wymagane. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego 

zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez zamawiającego:  

5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami  

5.2. 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. 

6. 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 tym podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

6.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu 

6.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 

6.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

6.4. 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.  

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

podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 

w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale VII pkt 

1 i 2. 

8. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 
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lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 

 

IX. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zmówienia (spółki 

cywilne/konsorcja) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w takim przypadku wykonawcy ustanawiając 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żadne z nich nie może podlegać 

wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, natomiast spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem VI pkt 2.  

3. W przypadku wspólnego ubieganie się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa 

w Rozdziale VII pkt 2. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzając spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

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

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 3 składa każdy 

z Wykonawców. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie 

Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 7, przy czym: 

5.1. dokumenty i oświadczenia o których mowa w Rozdziale VII pkt 7, ppkt. od 7.2 do 7.3 składa odpowiednio 

Wykonawca, który wykazuje spełnienie wymagań. 

5.2. dokument o którym mowa w Rozdziale VII pkt 7 ppkt. 7.1 składa każdy z nich. 

6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 

 

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 

z Wykonawcami. 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawca jest zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu pisemnie. Zamawiający dopuszcza składanie wniosków, zawiadomień drogą elektroniczną 

(ospbachowice@wp.pl, debskitadeusz@wp.pl), pod warunkiem ich niezwłocznego potwierdzenia. Oświadczenia, 

wnioski zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą drogi elektronicznej uważa się za złożone w 

terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona. W takim 

przypadku każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

mailto:ospbachowice@wp.pl
mailto:debskitadeusz@wp.pl
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2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że 

korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę została mu doręczona 

w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

3. Przesłanie korespondencji na inny adres niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że 

Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.  

4. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Wyjaśnienia treści 

specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy. Zamawiający preferuje 

korespondencję w formie elektronicznej. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji należy przesyłać na adres 

mailowy podany w pkt 1 w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. 

W przypadku przesłania pisma w formie elektronicznej nie ma potrzeby przesyłania go dodatkowo pocztą. 

5. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest Pan Tadeusz Dębski, e-mail: ospbachowice@wp.pl, 

debskitadeusz@wp.pl, od poniedziałku od piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. 

6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do 

Zamawiającego zapytania. Zachowana jest zasada pisemności postępowania. 

 

XI. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w postępowaniu. Wartość wadium wynosi: 12 000, 00 zł 

(słownie: dwanaście tysięcy złotych),  

2. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały 

okres związania ofertą.  

Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać -  

Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach 

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest aby gwarancja lub poręczenie 

obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w 

art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. 

Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołane i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy 

dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.  

Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak 

wadium wniesione w pieniędzy – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być 

utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie 

gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z 

przepisów prawa. 

3. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy 

Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy O/Spytkowice nr 52 8112 0008 0030 0546 2000 0010 najpóźniej 

przed upływem terminu składania ofert 

Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze 

stosownym wyprzedzeniem. 

4. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art 46 ust 1-4 ustawy Pzp. 

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp 

 

mailto:ospbachowice@wp.pl
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XII. Termin związania ofertą. 

1.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

ostatecznego terminu składania ofert. 

2. Ewentualne wniesienie odwołania zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę 

orzeczenia. 

3. 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 dłużej jednak niż 60 dni. 

 

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie): 

1.1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, 

sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. 

1.2. Oświadczenie wymienione w Rozdziale VII pkt 1 SIWZ. 

1.3. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.  

1.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału, ale notarialnie 

poświadczonej kopii. 

1.5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz 

z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352) a 

Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określaną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 

Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory (załącznik nr od 3 do 

10 do SIWZ) powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

4. Oferta i wszystkie jej załączniki powinny być czytelne, pod rygorem jej odrzucenia złożona na piśmie, 

sporządzona w języku polskim, z zastrzeżeniem pkt. 5 oraz podpisana przez Wykonawcę lub osobę przez niego 

upoważnioną. 

5. Do wszystkich dokumentów i oświadczeń sporządzonych w języku obcym muszą być dołączone ich tłumaczenia 

na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, 

nadpisanie, etc winno być datowane i parafowane przez Wykonawcę w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 

7. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej  

w pkt 8 i 9. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron. 
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8. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiącej tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów składnia oferty, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą 

być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy Pzp. Wszelkie 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2019r poz 1010 ze zm), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, winny być załączone z osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie 

i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać” z zachowaniem 

kolejności numerowania stron oferty. 

9. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w oryginale. Ofertę należy umieścić 

w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowana według poniższego 

wzoru: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

* w przypadku zmiany terminu składania ofert należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z braku tej informacji, np. przypadkowe 

otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską 

za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

11. Wymagania określone w pkt 8 i 9 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować 

odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wynikać z niezachowania tych wymagań będą 

obciążały Wykonawcę.  

12. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 

Powiadomienie o wycofaniu lub zmianach oferty powinno być dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofanie”. 

13. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

14. Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert nie można zapoznać się przed 

upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia. 

15.Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu do 

składania ofert. 

16. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności podejmowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę przypada 

na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od 

pracy. 

Nazwa i adres Wykonawcy 
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach 

ul. Księdza Gołby 33, 34-116 Spytkowice 

Oferta w postępowaniu na budowę garażu z wewnętrznymi instalacjami kan., c.o., 

elektryczną oraz instalacją kanalizacji deszczowej w OSP w Bachowicach 

Znak:  PRZET/1/2019 

Nie otwierać przed dniem……….……….. r. godz. ………… 
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XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać w Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachowicach lub przesłać na adres Zamawiającego: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach, ul. Księdza Gołby 33, 34-116 Spytkowice, nie później niż do dnia 

16.08.2019r. godz. 10:00 Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy. 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.08.2019r. godz. 10:30, w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachowicach, ul. 

Księdza Gołby 33, Bachowice. 

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy. 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 

3.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

3.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.ospbachowice.pl w miejscu, w którym zostało 

zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu. 

 

XV. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym (w znaczeniu i ze skutkami określonymi w art. 632 

kodeksu cywilnego). Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia.  

2. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego 

przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do groszy (do dwóch miejsc po 

przecinku). Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 

zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz 

pomocniczo z przedmiarem robót. W cenie winny być uwzględnione m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. 

3. W formularzu oferty należy podać cenę oferty za całość zamówienia: 

- bez podatku VAT (netto), 

- kwotę podatku VAT, 

- łącznie z podatkiem VAT (brutto).  

4. Wyliczone wartości muszą być wyrażone w złotych polskich (zgodnie z polskim systemem płatniczym po 

zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe 

zaokrągla się do 1 grosza – dwa miejsca po przecinku). 

5. Jeżeli złożona oferta powodować będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

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

obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

6. W przypadku omyłek w zakresie obliczania ceny, Zamawiający będzie postępował zgodnie z zaleceniami 

określonymi  w art. 87 i 89 ustawy Pzp.  
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XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Zamawiający podczas oceny ofert w zakresie poszczególnych Pakietów kierować się będzie następującymi 

kryteriami: 

 

Kryterium  Wartość punktowa wagi w %  

CENA 60 % 

GWARANCJA JAKOŚCI 40 % 

Ocena będzie dokonywana wg skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów  

 

1. Kryterium cena 60%: 

 

Liczba punktów = 
Cena najniższa  

x 100 x 60 % 
Cena oferowana  

 

2. Kryterium gwarancja jakości 40% 

W ramach kryterium Wykonawca deklaruje o ile pełnych lat przedłuża Okres Gwarancji Jakości na wykonaną 

robotę 

 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów: 

- za przedłużenie o 1 rok Wykonawca otrzyma 20 pkt 

- za przedłużenie o 2 lata Wykonawca otrzyma 40 pkt 

- za brak przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości Wykonawca otrzyma 0 punktów 

 

Członkowie Komisji Przetargowej ocenią każdą ofertę wg podanych algorytmów przyznając jej ocenę punktową. 

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów obliczonych wg powyższych 

algorytmów. 

 

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

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz istotne dla stron postanowienia, które 

zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1.1. 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, 

1.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

1.3. 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, 
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1.4. unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Informacje, o których mowa powyżej zostaną zamieszczone na stronie internetowej. 

3. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, 

w brzmieniu zgodnym z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Zamawiający może zawrzeć 

umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.  

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

 

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy, lub w dniu jej zawarcia, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 10% wartości oferty brutto. 

2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

2.1. pieniądzu; 
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
2.3. gwarancjach bankowych; 
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. podpisania końcowego 

protokołu odbioru bez uwag. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie później 

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca winien wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego : OSP w Bachowicach Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy O/Spytkowice nr 52 8112 0008 0030 0546 

2000 0010 
 
XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 

okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 

środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 

sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający 

mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

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

podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 5 albo w terminie 10 dni, – jeżeli 

zostały przesłane w inny sposób.  

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto, lub 

przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 

jego wniesienia.  

9. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 

przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż 

w terminie:  

9.1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

9.2. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

10. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 

i ogłaszaną na stronie internetowej Urzędu. 

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI  

ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

XX. Klauzula informacyjna RODO: 

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

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

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

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
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 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach, ul. Księdza 

Gołby 33, Bachowice, 34-116 Spytkowice  e-mail : ospbachowice@wp.pl, debskitadeusz@wp.pl; 

www.ospbachowice.pl, tel. (33) 879 11 52.  

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: PRZET/1/2019 prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

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

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

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

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

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

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

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników.; 

− 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 ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub 

 w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego);   

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

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 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.  

 

XXI. Inne informacje. 

1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

2. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

mailto:ospbachowice@wp.pl
mailto:debskitadeusz@wp.pl
http://www.ospbachowice.pl/
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XXII. Załączniki: 

Załącznik nr 1    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2    STWiOR 

Załącznik nr 3    Przedmiar 

Załącznik nr  4, 5, 6   Wzory oświadczeń 

Załącznik nr 7    Wykaz wykonanych robot budowlanych 

Załącznik nr 8    Wykaz osób  

Załącznik nr 9    Wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 10    Projekt umowy 

 

UWAGA! Załącznik nr 2 i 3 stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej SIWZ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachowicach 

Tadeusz Dębski 

Skarbnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachowicach 

Wojciech Kasprzyk 

 
 
Wadowice, dnia 01.08.2019r.                        Zatwierdzam ………………….........………...........……. 

                                                                                                                                                    (podpis Zamawiającego 
                            lub osoby przez niego upoważnionej) 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

 
Przedmiotem zamówienia jest  budowa garażu z wewnętrznymi instalacjami kan., c.o., elektryczną oraz instalacją 

kanalizacji deszczowej w OSP w Bachowicach  Zamawiający w wybudowanych już garażach posiada bramy 

garażowe firmy Hormann - kolor brąz. W związku z powyższym Zamawiający wymaga zainstalowanie bramy 

garażowej o podobnych wizualnych aspektach.  
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

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

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

(pełna nazwa/firma, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

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

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

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa  

do reprezentacji) 
 

 

Oświadczenie Wykonawcy 
 

Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. budowę garażu z wewnętrznymi instalacjami 

kan., c.o., elektryczną oraz instalacją kanalizacji deszczowej w OSP w Bachowicach, prowadzonego przez OSP 

w Bachowicach, oświadczam, co następuje: 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

 

...................................... ,         .............................................. , 

(miejscowość, data)         (podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

........................... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-

20 lub art. 24 ust. 5 pkt ..........................ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością na 

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

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

 

 

...................................... ,         .............................................. , 

(miejscowość, data)         (podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 

tj. .............................................................................................................................. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także 

w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CeiDG) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

...................................... ,         .............................................. , 

(miejscowość, data)         (podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y będący/e podwykonawcą/ami: ............................................................. 

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

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

...................................... ,         .............................................. , 

(miejscowość, data)         (podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 
 
...................................... ,         .............................................. , 

(miejscowość, data)         (podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
......................................................... 

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

(pełna nazwa/firma, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

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

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

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa  

do reprezentacji) 
 

 

Oświadczenie Wykonawcy 
 

Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

 

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. budowę garażu z wewnętrznymi 

instalacjami kan., c.o., elektryczną oraz instalacją kanalizacji deszczowej w OSP w Bachowicach, oświadczam co 

następuje: 

 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  

w Rozdziale VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 
......................................,        .............................................. , 

(miejscowość, data)       (podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 
 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego 

w Rozdziale VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: ..............................................................................................................., w następującym zakresie: 

............................................................................................................... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla 

wskazanego podmiotu). 
 

 

 

.......................................        .............................................. , 

(miejscowość, data)        (podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 
 

 

 

 

 
...................................... ,        .............................................. , 

(miejscowość, data)        (podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy) 
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 Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 

................................................. , 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

Oświadczenie 

 
Składane w postępowaniu na wybór Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę 

garażu z wewnętrznymi instalacjami kan., c.o., elektryczną oraz instalacją kanalizacji deszczowej 

w OSP w Bachowicach, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ) 

 

 

Niniejszym oświadczam, że należę/nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy kapitałowej z innymi 

Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym 

postępowaniu. 

 

 

Wykaz Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty 

Lp. Wskazanie Wykonawców 

1  

2  

3 itd  

 

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, 

powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

................................................. , 
(miejscowość, data) 

………………………………………………………………………… 
data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) do 
reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

UWAGA 
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 
www.ospbachowice.pl informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty. 
Oświadczenie złożone jednocześnie z ofertą nie będzie brane pod uwagę. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

................................................. , 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

(wzór) 

Przystępując do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na budowę garażu 

z wewnętrznymi instalacjami kan., c.o., elektryczną oraz instalacją kanalizacji deszczowej w OSP w Bachowicach 

 
Imię/Nazwisko/Firma Wykonawcy .......................................................................................................... 

Adres Wykonawcy ................................................................................................................................... 

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

oświadczam/y, że reprezentowana przez nas firma realizowała w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, 

następujące roboty budowlane: 

 

 

Nazwa realizowanego 
zadania, miejsce jego 

realizacji, zakres  

Zleceniodawca nazwa 

i adres 

Wartość 
realizowanego 
zadania brutto 

[zł] 

Okres realizacji 

 

 

   

 

 

   

 

 

UWAGA! Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

 

 

.............................................................. 
data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) do 
reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

................................................. , 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

WYKAZ OSÓB  
które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 

(wzór) 

 

Przystępując do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na budowę garażu 

z wewnętrznymi instalacjami kan., c.o., elektryczną oraz instalacją kanalizacji deszczowej w OSP w Bachowicach 

 

Imię/Nazwisko/Firma Wykonawcy ...................................................................................................... 

Adres Wykonawcy .................................................................................................................................... 

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

Przedstawiam/y wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 

Lp. Imię i 

nazwisko 

Zakres 
wykonywanych 
czynności przy 
realizacji 
zamówienia 

Posiadane kwalifikacje 
zawodowe (uprawnienia: 
rodzaj i numer) 

Podstawa do dysponowania tymi 
osobami: np. umowa o pracę, 
umowa o dzieło, umowa zlecenie, 
właściciel, pracownik, 
zobowiązanie podmiotu trzeciego 

1.  

 

   

2.   

 

   

* niepotrzebne skreślić 
 

Uwaga: Wykonawca winien dostarczyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię uprawnień dla 

osoby przewidzianej na stanowisko kierownika robót oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej Izby 

Samorządu Zawodowego. 

 

 

 

 

 
............................................... ,  ............................................................ , 
          (miejscowość, data) (osoba uprawniona do 

reprezentowania Wykonawcy)  
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Załącznik nr 9 do SIWZ 
 

 
................................................. , 
 (pieczęć Wykonawcy) 

Formularz Ofertowy (wzór) 

Nazwa oraz siedziba Wykonawcy: 

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

TELEFON: .......................................................................; FAX: ...................................................................................... 

REGON: ..........................................................................., NIP: ....................................................................................... 

INTERNET: http: ...........................................................; e-mail: .................................................................................... 

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy: ………………………………………………..……...................................................... 

 (Imię i nazwisko, Tel) 
 

Osoba upoważniona do zawarcia umowy: …………………………………………………….……...................................................... 

 (Imię i nazwisko, zajmowane stanowisko) 
 

Niniejsza oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: PRZET/1/2019 

 

 

1. Wartość oferty: netto: ………………………………………, VAT…………………,  brutto: ……………………………………. (słownie 

brutto: …………………………….……….) zgodnie z załączonym do oferty Kosztorysem ofertowym. 

2.Oświadczam/ y, że cena oferty jest ceną ryczałtową i uwzględnia wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmuje 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 15.10.2019r od dnia przejęcia palcu budowy. 

4.Gwarancja na wykonane prace 24 miesięcy licząc od daty wskazanej w Protokole Odbioru końcowego wykonanych 

robót.* 

- przedłużenie o 1 rok * 

- przedłużenie o 2 lata * 

*UWAGA! Niepotrzebne skreślić. Brak wpisania ocenianego parametru nie dyskwalifikuje oferty –powoduje jedynie brak 

dodatkowych punktów. 

5. Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego w formie przelewu. 

6.Oświadczam/y, że posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

7. Oświadczam/ y, że w przypadku uznania mojej/ naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/ emy się do 

wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz 

z załączonym do niej projektem umowy oraz w złożonej ofercie. 

8.Wymienione niżej dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane osobom trzecim: 

8.1. ………………………………………………….. 

8.2. .…………………………………………………. 
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9. Oświadczam/y,  że przewiduję/emy powierzenie zamówienia podwykonawcom  

…………………………………………………….. (podać nazwę firmy podwykonawcy) ……………………………………….(podać 

zakres powierzonych prac) ………………………………………….. (podać wartość powierzanych prac (brutto)) 

………………………………………………………………………(podać % udział (brutto) w cenie oferty) 

10.  Części realizacji zamówienia jakie powierzam/y podwykonawcy: 

10.1. ………………………………………………….. 

10.2. ………………………………………………….. 

11. Oświadczam/y, że nie przewiduję/emy powierzenia podwykonawcom realizacji części zamówienia*. 

12.  Wykonawca informuje, że:* 

12.1. wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

12.2. wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do 

następujących towarów ...................................................., których dostawa będzie prowadzić do jego powstania. 

Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to ............ zł netto.** 

13. Oświadczam/y, że jesteśmy/nie jesteśmy* mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem 

(zgodnie z definicją MŚP zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r.) 

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych 

osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego przekreślenie/wykreślenie).” 

 

 

 

 
   ………………………………………………..                                                                                    …………………………………………… 
         (miejscowość, data) (podpis osoby uprawnionej  

do reprezentowania  Wykonawcy) 
 
 

 
 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić 

** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto 

oferty, tj. w przypadku:  

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu 

usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen 

ofertowych podatku VAT 
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Załącznik nr 10 do SIWZ 
Projekt umowy 

 

zawarta w dniu ............................. w Wadowicach pomiędzy: 

Ochotniczą Strażą Pożarną w Bachowicach, ul. Ks. Dr Gołby 33, 34-116 Bachowice; działającym na podstawie wpisu 

do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057428, REGON: 356263577, NIP: 5512277138, zwanym dalej w 

treści umowy, „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Prezesa    Tadeusz Dębski 

Skarbnik   Wojciech Kasprzyk 

 

a ..................................................... Regon: .............................  NIP: ................................, zwanym w treści umowy 

„Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ................................................................................. 

 

W rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym 

 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018r, poz. 1986 ze zm.) znak: PRZET/1/2019, 

strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie budowy garażu z wewnętrznymi instalacjami kan., c.o., 

elektryczną oraz instalacją kanalizacji deszczowej w OSP w Bachowicach, zwanego w dalszej części 

umowy „sprzętem: zgodnie z ofertą z dnia …............stanowiącą załącznik nr 1, będący integralną częścią niniejszej 

umowy.  

2. Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac budowlanych garażu z wewnętrznymi 

instalacjami kan., c.o., elektryczną oraz instalacją kanalizacji deszczowej w OSP w Bachowicach, o których mowa 

w ust. 1 powyżej, w terminie i na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz wynikających z 

przepisów prawa.  

§ 2 

1. W związku z koniecznością prowadzenia robót na czynnych obiektach Wykonawca oświadcza, że zapoznał 

się z miejscem prowadzenia prac i ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania 

warunków realizacji zamówienia i stanu placu robót; 

2. Wyłączenia energii elektrycznej i innych mediów związane z wykonywaniem przedmiotu umowy mogą 

odbywać się jedynie po wcześniejszym szczegółowym uzgodnieniu z Zamawiającym i muszą być ograniczone do 

niezbędnego minimum.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do konsultowania z Zamawiającym zamiany materiałów na równoważne pod 

względem techniczno- jakościowym i rozwiązań technicznych. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w realizacji zamówienia zaleceń Zamawiającego. 

§ 3 

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć: 

1. Przedmiot umowy – wykonanie prac budowlanych garażu z wewnętrznymi instalacjami kan., c.o., elektryczną 

oraz instalacją kanalizacji deszczowej w OSP w Bachowicach 
2. Teren robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy. 
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3. Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron, przekazanie przedmiotu umowy w stanie gotowym do 

eksploatacji/użytkowania. 

4. Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanie 

robót niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi 

wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa. 

5. Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, 

uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać 

przy zachowaniu należytej staranności. 

§ 4 

1 Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1 protokolarne przekazanie terenu robót w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy. 

1.2 dokonanie końcowego odbioru robót zgłoszonych przez kierownika robót; 

1.3 zapłata za prawidłowo wykonane prace.  

2 Do obowiązków Wykonawcy należy: 

2.1 przejęcie terenu robót w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy. 

2.2 utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie robót, 

2.3 przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP oraz ppoż. w trakcie wykonywania robót,  

2.4 prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu 

wykonania robót, 

2.5 wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, 

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 

2.6 zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie 

uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót, 

2.7 zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów 

niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, 

2.8 pokrycia na rzecz Zamawiającego kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót 

w wysokości zryczałtowanej bądź wg wskazań odpowiednich mierników. Szczegółowe zasady rozliczenia w tym 

zakresie zostaną określone w odrębnej umowie,  

2.9 zabezpieczenie terenu wykonania robót w sposób uniemożliwiający dostanie się pyłu budowlanego do 

sąsiednich pomieszczeń, 

2.10 zabezpieczenie terenu wykonywanych robót uniemożliwiającego wejście osób nieuprawnionych,  

2.11 przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru, 

2.12 wykonawca jest zobowiązany zapewnić na własny koszt i ryzyko, wywóz nieczystości stałych, gruzu, śmieci 

komunalnych, itp. 

3 Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do  chwili odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 

4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy, Podwykonawców, dalszych podwykonawców 

oraz osób trzecich, pozostawione na terenie budowy, a jego zabezpieczenie należy do obowiązków Wykonawcy. 

5 Szkody zaistniałe w robotach lub materiałach przeznaczonych do wykonania przedmiotu umowy między 

terminem rozpoczęcia robót i terminem ich zakończenia oraz szkody zaistniałe w okresie odpowiedzialności 
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Wykonawcy za wady pozostające w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będą naprawiane przez Wykonawcę i 

na jego wyłączny koszt i ryzyko. 

6 Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do zastosowanych 

materiałów: certyfikaty, znaki bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą albo 

aprobatę techniczną. Niezależnie od żądania o którym mowa powyżej dokumenty, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót.  

§ 5 

Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym i warunkami 

lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia 

konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na 

warunkach określonych w umowie. 

§ 6 

1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 15.10.2019 od dnia 

zawarcia umowy. 

2 Za zakończenie robót uznaje się podpisanie przez strony bez uwag protokołu końcowego odbioru robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru. 

3 Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót po wykonaniu przedmiotu umowy.  

4 W odbiorach uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 

5 Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

5.1 dokumentację powykonawczą 
5.2 pełną dokumentację techniczną, w tym schematy elektryczne, 
5.3 aprobaty techniczne 

5.4 atesty i certyfikaty jakości 

5.5 lista rekomendowanych organizacji serwisowych (oprócz Wykonawcy). 

5.6 oświadczenie Kierownika Robót o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 

6 Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych od daty 

zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.  

7 Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego powinno nastąpić pismem skierowanym do 

Zamawiającego o zakończeniu robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Termin, o którym mowa w ust. 6 

biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający 

wyznacza dzień i godzinę odbioru.  
8 Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Wykonawca nie osiągnął gotowości do odbioru  

z powodu niezakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa 

w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce 

z wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy. 

9 Jeżeli Zamawiający z własnej winy nie przystąpi do odbioru w terminie ustalonym w ust. 6 niniejszego 

paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie 

pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy. 
10 Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca. 
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11 Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. 

12 Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. 

Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia dokonania odbioru 

końcowego. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole 

odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w trakcie 

odbioru. 

13 Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i powiadomienia o tym 

fakcie Zamawiającego, nie przystąpi bez usprawiedliwionych przyczyn do czynności związanych z odbiorem w 

uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez 

powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu 

umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty na zasadach określonych w § 10 

umowy.  
14 Wystawienie protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, ani też z obowiązku usunięcia wad stwierdzonych przez właściwe 

organy administracji. 

15 Jeżeli w okresie rękojmi lub gwarancji zostaną stwierdzone wady lub usterki w przedmiocie umowy – 

zamawiający zawiadamia o tym wykonawcę, który zobowiązany jest wadę lub usterkę usunąć w okresie 7 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia. Jeżeli wykonawca wad tych nie usunie we wskazanym 

terminie, a nie istnieją bezwzględne przesłanki do przedłużenia terminu, zamawiający może zlecić ich usunięcie na 

koszt wykonawcy osobie trzeciej. Nie powoduje to utraty praw wynikających z rękojmi lub gwarancji w stosunku do 

wykonawcy. 
§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazę do 

wykonania przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 

ze zm.) osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem umowy przez cały okres ich trwania, z 

wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w wymiarze czasu pracy 

odpowiadającym zaangażowaniu tej osoby w realizacji umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym w 

szczególności wskazanych w ust 2. W ramach kontroli Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

3.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich 

oceny, 

3.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, 

3.3. przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcę Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy: 
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4.1. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 

że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, 

4.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji). Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

4.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcy, Podwykonawcę i 

dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

4.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcy, Podwykonawcę i dalszego 

Podwykonawcę kopię dowodu, potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji). 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcy, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w 

postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust 1 pkt 1.8.umowy. 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcy, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę wymogi 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcy, Podwykonawcę 

i dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób zaangażowanych w realizację 

przedmiotu zamówienia.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcy, 

Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez wykonawcę z osobami zaangażowanymi w 

realizację przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust 4 będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy na podstawie 

umowy o pracę.  

§ 8 

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami wymagana jest 

zgoda Zamawiającego 
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2. Zatrudnienie przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi zostać zgłoszone 

Zamawiającemu pisemnie najpóźniej 7 dni przez planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonywania 

robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty objęte niniejszą umową, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę projektu umowy lub projektu jej zmian wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 

określonych dla Podwykonawcy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub 

jej zmianę. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginały 

umów o podwykonawstwo oraz aneksów zawartych z Podwykonawcami i doręczy kopie umów potwierdzone za 

zgodność z oryginałem najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia jej zawarcia. Wszystkie przekazane kopie staną się 

integralną częścią niniejszej umowy. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemny sprzeciw, 

jeżeli umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz, gdy 

przewidziany termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w art. 143 b ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

6. W przypadku zmiany przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca musi 

przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do 

wykonania robót Podwykonawcy. W kwestii udzielenia akceptacji dla nowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy Zamawiający i Wykonawca będą postępowali jak opisano w ust. 2 i 3. Jakakolwiek przerwa w 

realizacji przedmiotu umowy, wynikła z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

7. Zatrudnienie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego lub 

niedostarczenie zawartej z nim umowy lub jej zmiany stanowi podstawę odstąpienia od niniejszej umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

8. W umowach zawartych z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, termin płatności za wykonanie 

roboty ustalone zostaną w taki sposób, żeby termin płatności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

przypadał wcześniej niż termin płatności należnej Wykonawcy od Zamawiającego. Jako jednej z podstaw do 

uregulowania zapłaty za fakturę wystawioną przez Wykonawcę, Zamawiający żąda przedłożenia dowodów 

potwierdzających zapłatę  przez Wykonawcę zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

robót. 

9. Jeżeli Zamawiający zostanie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy to o tyle, ile zapłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pomniejszy wynagrodzenie 

Wykonawcy 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którym 

powierzył wykonanie robót objętych niniejszą umową 

11. Wykonawcę obowiązują te same zasady określone w niniejszym paragrafie w przypadku zawarcia umów 

przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami. 

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umów o podwykonawstwo bez jego zgody. 
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13. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

13.1. oznaczenia stron umowy 

13.2. terminów realizacji 

13.3. wynagrodzenia- z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie należne Podwykonawcy ze zlecony mu zakres robót nie 

może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres 

13.4. zasad rozliczania wynagrodzenia należnego Podwykonawcom- z zastrzeżeniem, że zasady rozliczania przez 

Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy będą analogiczne do zasad rozliczania przez Zamawiającego 

wynagrodzenie należnego Wykonawcy, 

13.5. terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, z zastrzeżenie, że ww. termin nie może być 

dłuższy niż 30 dni, od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku wystawionej/ wystawionego na podstawie 

protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń. W przypadku, gdy ww. termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do zmiany ww. umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 12 

ust. 1 pkt. 1.4. 

13.6. w przypadku, gdy z  postanowień umownych będzie wynikało uprawnienie Wykonawcy do dokonywania z 

wynagrodzenie Podwykonawcy potrąceń, w szczególności z tytułu kaucji gwarancyjnej (zabezpieczenia należnego 

wykonania umowy) – projekt umowy z Podwykonawcą musi zawierać postanowienia o wygaśnięciu wszelkich 

zobowiązań Zamawiającego związanych z solidarną odpowiedzialnością za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy w 

zakresie potrąconych przez Wykonawcę kwot wynikających z wzajemnych rozliczeń 

13.7. rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy 

13.8. kar umownych należnych Wykonawcy od Podwykonawcy z tytułu: 

13.8.1. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego dalszym Podwykonawcom 

13.8.2. nieprzedłożenia do zaakceptowania Wykonawcy bądź Zamawiającemu umowy z dalszym Podwykonawcom 

lub projektu jej zmian, 

13.8.3. nieprzedłożenia Wykonawcy bądź Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

z Dalszym Podwykonawcom lub jej zmian 

Ww postanowienia umów z Podwykonawcami odnoszą się w sposób analogiczny do umów zawieranych z dalszymi 
Podwykonawcami 

§ 9 

1 Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, na podstawie oferty Wykonawcy, 

na kwotę ……….. zł netto, ………………….. zł brutto (słownie: …………………………………………./100) 

2 Należność będzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 
3 Szczegółowe elementy wynagrodzenia zawiera kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik do umowy, przy 

czym wypełniony przez Wykonawcą kosztorys ofertowy ma znaczenie informacyjne, gdyż decydujące znaczenie ma 

cena ryczałtowa. 

4 Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu 

Cywilnego, tj. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia i obejmuje wykonanie przedmiotu umowy 

w zakresie wskazanym w umowie oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy, których poniesienie jest niezbędne dla 

realizacji przedmiotu zamówienia, m.in. wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, porządkowe, 

zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporządkowanie terenu po zakończonych 

robotach. 
5 Podstawą wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół końcowego odbioru. 
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6 Wykonawca, najpóźniej w dniu doręczenia Zamawiającemu faktury VAT za wykonanie robót udowodni, że 

dokonał zapłaty wynagrodzenia należnego dla Podwykonawców robót, jeśli dotyczy. 
§ 10 

1 Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy lub zmian istotnych tj. w zakresie okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w zakresie terminu wykonania umowy: 

1.1 z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez 

Wykonawcę robót, 

1.2 z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją 

winy którejkolwiek ze stron, 

1.3 z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, 

którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu 

ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, to jest m. in. klęski żywiołowe (huragany, 

powodzie, trzęsienia ziemi) 

2 O wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca winien niezwłocznie poinformować 

Zamawiającego pisemnie. 

§ 11 

1 Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji 

bankowej w wysokości: 10 % wartości zadania brutto określonego w § 9 ust.1 tj. …………………………… 

2 Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

3 Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionego zabezpieczenia, nastąpi w terminie 30 dni od dnia 

wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu umowy. 

4 Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

uchybienia w gwarancji jakości. 
5 Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i wszystkich robót z tytułu szkód, które mogą 

zaistnieć – do kwoty odpowiadającej wysokości wynagrodzenia brutto.  

6 Wskazane wyżej ubezpieczenia powinny swoim zakresem w szczególności obejmować: 

6.1. ryzyko zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy; 

6.2. wypadki śmierci lub uszczerbku na zdrowiu spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy 

w odniesieniu osób przebywających na placu budowy; 

6.3. ryzyko zniszczenia robót objętych niniejszą umową, materiałów sprzętu oraz innego mienia 
7. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na rzecz Zamawiającego cesji praw z umowy ubezpieczenia 

o której mowa w ust. 5. 
8. Wykonawca jest zobowiązany, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy ubezpieczenia, przedstawić 

nową polisę potwierdzającą zawarcie kolejnej umowy ubezpieczenia oraz najpóźniej w dniu upływu terminu 

płatności, przedstawić dowodu opłacenia składki (lub rat) ubezpieczeniowej.  
§ 12 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na 

rzecz Zamawiającego kary umownej: 

1.1. za niedotrzymanie terminów określonych w § 6 ust. 1 w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego 
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w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 
1.2. za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 

1. za każdy dzień opóźnienia liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

1.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 9 ust. 1. 

1.4. w przypadku braku  zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia 

1.5. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projekt jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za 

każdy dzień opóźnienia 

1.6. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia 

1.7. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zapłaty, w przypadku gdy 

termin ten ustalono niezgodnie z przepisami prawa, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 

1 za każdy dzień opóźnienia 
1.8. za naruszenia postanowień § 7 w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde naruszenie. 
2. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie 

ustalonym na podstawie § 6 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy 

o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku Wykonawcy zapłaty kar 

umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający uprawniony jest do potrącania zastrzeżonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, po 

uprzednim wezwaniu do zapłacenia kary. 

5. Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia z zapłatą należności 

wynikających z niniejszej umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on 

Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części przedmiotu umowy, udokumentowanego 

i potwierdzonego przez Zamawiającego. 

7. Strony uzgadniają, że w przypadku realizowania przedmiotu umowy niezgodnie z warunkami w niej 

określonymi lub w sposób nie dającymi gwarancji na terminowe zakończenie robót, Zamawiający dopuszcza 

możliwość rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy. Wskutek powyższego 

(oprócz kary umownej określonej w § 12 ust. 1 pkt. 1.3) obciąży Wykonawcę kwotą wynikającą z różnicy wartości 

uzgodnionej w niniejszej umowie a wartością uzgodnioną z kolejnym Wykonawcą za realizację przedmiotowego 

zakresu robót. 

8. Zamawiający oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy 

w razie istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i 

na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
§ 13 
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwaranci jakości na przedmiot Umowy na okres ……. miesięcy. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

2.1. w dniu następnym licząc od daty odbioru robót bez zastrzeż eń lub potwierdzenia usunięcia wad lub usterek 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy 

2.2. dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust 1 jeżeli zgłosił wadę 

lub usterkę przez upływem tego okresu. 

4. Na użyte materiały i urządzenie Wykonawca gwarantuje gwarancję producencką.  

§ 14 

1. Strony nie odpowiadają na za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy 

spowodowane siłą wyższą w rozumieniu § 3 ust 5.  
2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić 

drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu. 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na tą okoliczność. 

§ 15 

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zgody Zamawiającego. 

2. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art. 518 kodeksu cywilnego 

(w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych 

konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela. 

3. Wyklucza się udzielenia przez Wykonawcę upoważnienia, które skutkowałoby uprawnieniem podmiotu 

trzeciego do administrowania wierzytelnością, w tym dochodzenie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

§ 16 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. oraz ustawy Prawo Budowlane. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego sądu powszechnego.  

4. Przedstawicielami Stron są: 

4.1. ze strony Zamawiającego …………………………………………………………….. lub osoba przez niego upoważniona 

4.2. ze strony Wykonawcy: -  ……………………………………… 

§ 17 

Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy dwa dla 

Zamawiającego. 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Oferta z dnia …………………………… wraz z kosztorysem ofertowym 
2.Oświadczenie o ochronie danych   
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Załącznik nr 2 do umowy nr ....... z dnia .......... 

 

 

 

Obowiązek informacyjny 

 

 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszej umowy jest Ochotnicza Straż 

Pożarna w Bachowicach, ul. Księdza Gołby 33, 34-116 Spytkowice, e-mail: ospbachowice@wp.pl; 

www.ospbachowice.pl, tel. (33) 87 91 152. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu, w celu 

realizacji umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO). Przetwarzane 

będą następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, stanowisko) i dane do kontaktu (adres e-

mail i telefon), dane do pełnomocnictwa. Dane będą przetwarzane do czasu trwania przetargu, umowy i wygaśnięcia 

roszczeń oraz upływu terminu określonego w odrębnych przepisach prawa dotyczących archiwizacji. Osobom, 

których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, 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. Odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty mających dostęp na podstawie przepisów prawa oraz 

podmioty, z którymi zawarte są umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 

 

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

                                                                                                              (podpis) 
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