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1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu-Zdroju 

ul. Sanatoryjna 2 

37-620 Horyniec-Zdrój 

tel: 16 631 34 43 

fax: 16 631 42 13 

Strona internetowa: www.crr-horyniec.pl 

Adres poczty elektronicznej: crrhoryniec@krus.gov.pl 

Godziny urzędowania: 7:00 – 14:35 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

2.1. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 

39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1579 z późn. zmianami - dalej: "ustawa Pzp lub p.z.p.) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej: "SIWZ"). 

2.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów 

wykonawczych do ustawy Pzp. 

2.3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące robót 

budowlanych. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1. Nazwa zamówienia: „Aranżacja jadalni” w CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju. 

3.2. Nazwy i kody CPV 

45000000-7 Roboty budowlane 

39221000-7 Sprzęt kuchenny 

39300000-5 Różny sprzęt 

39314000-6 Przemysłowy sprzęt kuchenny 

39143200-8 Meble do jadalni 

3.3. W skład robót wchodzą między innymi następujące czynności: 

3.3.1. roboty rozbiórkowe 

3.3.2. wymiana podłóg, posadzek, wykładzin ścian i sufitów, stolarki wewnętrznej 

3.3.3. wyposażenie jadalni 

3.3.4. instalacje elektryczne 

3.4. Standard i zakres wykonania zadania określają załączone do SIWZ: przedmiary robót oraz projekt 

wykonawczy. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Z uwagi na to, że 

umowa na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji 

zamówienia większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej, nie będzie mogło być 

uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. 

3.5. Rozwiązania równoważne. 
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Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadku wskazania w dokumentacji norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Nazwy materiałów, 

urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy 

traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji 

(spełniających wymagania podane w specyfikacji technicznej). Wykonawca, który na etapie 

realizacji robót budowlanych, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

3.6. Gwarancja. 

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz 

zamontowane wyposażenie na okres wskazany w formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje § 

11 Projektu umowy. Długość okresu gwarancji - stanowi również kryterium oceny ofert. 

Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy 

(termin maksymalny) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

Uwaga: 

Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych 

w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty 

uwzględnić w wynagrodzeniu. 

3.7. Zamówienia uzupełniające, podwykonawstwo: 

3.7.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 

p.z.p. 

3.7.2. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 p.z.p. 

3.7.3. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie 

przedsiębiorstwa) podwykonawców; 

3.7.4. W przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem 

do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty 

budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego 

o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje 

na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić 

podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Pzp; 

3.7.5. Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu 

wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany 

wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za 

nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności 

określone są w projekcie umowy. 

3.8. Klauzula zatrudnienia. 

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 
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zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych. Wyjątkiem objęte 

są sytuacje, gdy prace te wykonuje osobiście osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność 

gospodarczą. 

Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, ustawy Pzp, 

uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz 

sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji 

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

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 

zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ. 

3.9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 

3.10.  Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji umowy z Wykonawcą będą prowadzone 

równolegle prace instalacyjne w pomieszczeniu jadalni i kuchni, dotyczące modernizacji instalacji 

wentylacji. Wykonawca będzie zobowiązany umożliwić innemu wykonawcy równoległe 

i bezkolizyjne prowadzenie tych prac.  

4. Termin realizacji zamówienia: 

4.1. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta na czas oznaczony. 

4.2. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od 17.04.2019 r. do 

18.05.2019 r. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania: 

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

5.1.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia w oparciu o przesłanki 

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

Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w pkt 6 SIWZ. 

5.1.2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania (art. 24 ust. 12 

Pzp). 

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

w postępowaniu: 

5.2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

5.2.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

5.2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa. 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał łącznie w sposób należyty, 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedno 

zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji budynku o wartości 

minimalnej 300 000,00 zł brutto. 

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

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy 
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w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

5.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt 5.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dokument potwierdzający, że 

podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia). 

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

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez notariusza) należy dołączyć do oferty. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, warunki określone w ppkt 5.2.3 musi spełniać co najmniej jeden 

wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie. 

5.7. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w pkt 6 SIWZ. 

5.8. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców: 

5.8.1. Którzy nie wykażą, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2; 

5.8.2. Wobec których zachodzi którakolwiek z przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 

i 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

6. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku 

podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

6.1. Dokumenty składane wraz z ofertą przez wszystkich wykonawców: 

6.1.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 5 

oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą 

oświadczenia (aktualne na dzień składania ofert) w zakresie wskazanym w załączniku Nr 1 i 2 

do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, 

o którym mowa w ppkt 6.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału 

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

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.1.2. Dowody, o których mowa w pkt 5.5 SIWZ, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu 

trzeciego - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

6.2. Dokumenty składane po otwarciu ofert bez wezwania zamawiającego przez wszystkich 

wykonawców: (PROSIMY NIE SKŁADAĆ TYCH DOKUMENTÓW WRAZ Z OFERTĄ!) 

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

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty 
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w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. 

6.3. Dokumenty składane po otwarciu ofert na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego 

oferta zostanie oceniona najwyżej: 

6.3.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

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

na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 

(PROSIMY NIE SKŁADAĆ TYCH DOKUMENTÓW WRAZ Z OFERTĄ!) 

6.3.1.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

wykazu robót budowlanych, o których mowa w ppkt 5.2.3, wykonanych nie wcześniej niż 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

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

i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty 

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

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wykaz robót budowlanych stanowiący 

załącznik nr 6 należy przedłożyć w oryginale, zaś dokumenty poświadczające w oryginale 

lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem) Wartości podane w dokumentach 

w walutach obcych będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji 

ogłoszenia).  

6.3.1.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt 1 

p.z.p. - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

6.4. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ, oświadczeń lub 

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

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia albo do 

udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6.5. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

6.6. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, 

na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp składane są w oryginale. 

6.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 

innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Pzp kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą 
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być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty albo wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego- odpowiednio, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

6.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 

6.9. W przypadku wskazania przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w ppkt 6.3.1 które 

znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności dokumentów przechowywanych przez 

zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych 

oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

6.10. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub 

oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to 

rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby 

(osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach lub 

sytuacji, którego wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 

rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach 

lub sytuacji, którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 

6.11. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający 

zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem 

i nazwiskiem osoby podpisującej. 

6.12. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą 

się znaleźć podpisy wykonawcy, oraz klauzula „za zgodność z oryginałem". W przypadku 

dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę 

dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją 

o liczbie poświadczanych stron. 

7. Wymagania dotyczące wadium. 

7.1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 

8. Opis sposobu przygotowania oferty. 

8.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

8.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

8.3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8.4. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

8.5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie. 

8.6. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być 

parafowane przez wykonawcę. 

8.7. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 

upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

8.8. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać 

dołączone do oferty. 
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8.9. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający 

się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

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

8.11. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

8.12. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana 

przez wykonawcę. 

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

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca 

zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane innym 

uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.  

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione 

przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone 

od pozostałej (jawnej) części oferty. 

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

8.14. Oferta musi zawierać: 

a) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 

do SIWZ, 

b) Oświadczenia, o których mowa w ppkt 6.1.1 SIWZ według wzorów stanowiących 

odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ, 

c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), 

o ile ofertę składa pełnomocnik, 

d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.5 SIWZ - jeżeli wykonawca 

polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

8.15. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 

zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia 

ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić 

następujące oznaczenia: 

a) nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy; 

b) adres zamawiającego: CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju 

ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój, sekretariat I p, pok. 176 

c) OFERTA - „Aranżacja jadalni”  

d) Nie otwierać przed dniem 14.11.2018 r. do godz. 10:00 

8.16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty. 

9. Składanie i otwarcie ofert. 

9.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 8.14 należy złożyć w terminie do dnia 

14.11.2018 roku do godziny 10:00 w sekretariacie pok. 176 I p. CRR KRUS w Horyniec-Zdrój, ul. 

Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój.  

9.2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 

w miejsce wskazane w pkt. 9.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 
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9.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2018 r. o godzinie 10:15 w sali narad pok. 159 I p. CRR KRUS 

w Horyńcu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój. 

9.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający 

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych 

zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt. 8.15 z dodatkowym oznaczeniem 

„ZMIANA”. 

9.5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania 

wykonawcy. 

9.6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

9.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

9.8. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 9.1, zostaną niezwłocznie zwrócone 

wykonawcom. 

10. Termin związania ofertą. 

10.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

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

10.3. 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 dłuższy jednak niż o 60 dni. 

11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

11.1. Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia. Cena oferty – jest to kwota wymieniona 

w Formularzu oferty (Załącznik nr 3 SIWZ), którą należy podać w zapisie liczbowym i słownie 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

11.2. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego 

i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących 

przepisów. 

11.3. Cena oferty powinna być obliczana z uwzględnieniem z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. Jeżeli złożono 

ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny 

ofertowej i w formularzu ofertowym w rubryce podatek VAT – wskazuje zapis „obowiązek 

podatkowy po stronie zamawiającego”, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 

z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 
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oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający 

przyjmie całkowitą cenę brutto, jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia. 

11.4. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

11.5. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z projektem umowy (Załącznik Nr 5 do SIWZ). 

12. Badanie ofert. 

12.1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

12.2. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów oraz w przypadkach określonych w ust. 1a ustawy Pzp, 

zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia 

ceny, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy Pzp. Obowiązek 

wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

12.3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

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

w treści oferty, 

d) niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

12.4. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, 

a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

13.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert: 

 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium 

(w %) 1 Cena (C) 60 

2 Długość okresu gwarancji na roboty budowlane 
oraz zamontowane materiały i urządzenia (G) 

40 

 

13.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny 

ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

13.3. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

 

𝑪 =  
𝑪𝒏

𝑪𝒃
 𝒙 𝟔𝟎 𝒑𝒌𝒕 

gdzie, 

C - ilość punktów za kryterium cena, 

Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,  

Cb - cena oferty badanej. 
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W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po 

matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy 

wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

 

13.4. Kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały 

i urządzenia” liczone w okresach miesięcznych: 

W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, Wykonawca 

otrzyma zero (0) punktów. 

W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca 

otrzyma czterdzieści (40) punktów. 

W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 60 miesięcy wykonawca otrzyma pkt wg 

wzoru: 

 

𝑮 =  
𝑮𝒃

𝑮𝒎𝒂𝒙
 𝒙 𝟒𝟎 𝒑𝒌𝒕 

 

gdzie: 

G - ilość punktów za kryterium długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane 

materiały i urządzenia 

Gmax - najdłuższy oferowany okres gwarancji (60 m-cy) 

Gb - okres gwarancji podany w badanej ofercie 

 

Uwaga: 

Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36 

miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji 

krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie 

wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie 

oferuje gwarancji i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji 

dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie 

do obliczeń wartość 60 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu 

gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia”. Wykonawcy oferują 

długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60 miesięcy). 

 

13.5. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma 

największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru: 

 

𝑶 = 𝑪 + 𝑮 

gdzie: 

O - łączna ilość punktów oferty ocenianej, 

C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 

G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz 

zamontowane materiały i urządzenia”. 

13.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca 

najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 13.1. 
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14. Udzielenie zamówienia. 

14.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści na swojej stronie 

internetowej informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp. 

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

umowy. 

15.1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie 

to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

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

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 

działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 

(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie nakłada obowiązku zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17. Postanowienia umowy. 

17.1. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. 

17.2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, 

o której mowa w pkt. 17.1. 

17.3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 

144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w projekcie Umowy. 

18. Opis sposobu udzielania wyjaśnień i zmian treści SIWZ. 

18.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie 

internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ 

zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej. 

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin 

składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką 

informację na swojej stronie internetowej. 
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18.2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

19. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 

19.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

19.2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017 

r., poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

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

elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu 

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

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

ich otrzymania. 

19.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający 

domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu lub adres email, 

podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej 

treścią. 

19.4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Centrum Rehabilitacji Rolników  

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu-Zdroju 

ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój 

tel.: 16 631 34 43 

fax: 16 631 42 13 

Adres poczty elektronicznej: crrhoryniec@krus.gov.pl 

19.5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 

19.5.1. w kwestiach proceduralnych: Aneta Hałucha (e-mail: aneta.halucha@crr-horyniec.pl) 

19.5.2. w kwestiach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia: Krzysztof Woźny (e-mail: 

krzysztof.wozny@crr-horyniec.pl) 

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. 

19.6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

20.1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego środki ochrony prawnej przysługują 

wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia publicznego oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej reguluje dział VI ustawy Pzp. 

20.2. Środkami ochrony prawnej jest odwołanie i skarga. 

20.2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany przepisami ustawy.  

20.2.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określonych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

20.2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia 

przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – 

mailto:krzysztof.wozny@crr-horyniec.pl
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jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5, albo w terminie 10 dni, jeżeli 

zostały przesłane w inny sposób. 

20.2.4. Szczegółowe zasady wnoszenia i rozpatrywania odwołań wnoszonych przez wykonawców 

określone zostały w dziale VI rozdział 2 ustawy Pzp. 

20.2.5. Na orzeczenie izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

20.2.6. Szczegółowe zasady wnoszenia skargi określone zostały w dziale VI ustawy Pzp. 

21. Klauzula informacyjna. 

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

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

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

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

że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 

w Horyńcu – Zdroju, ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec - Zdrój; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu 

– Zdroju jest Pan Krzysztof Woźny, email: inspektorodo@crr-horyniec.pl 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na "Aranżacja jadalni ", 

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 , 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi 

przepisami od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

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

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

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

o 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 **; 

o 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: 

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

osobowych; 

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

 
*  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie 

może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 

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

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

22. Załączniki do SIWZ. 

Integralną częścią SIWZ są załączniki: 

22.1. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. w odniesieniu do przesłanek 

wykluczenia z postępowania. 

22.2. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. w odniesieniu do spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. 

22.3. Formularz oferty. 

22.4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art, 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. - UWAGA - Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. 

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie 

informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert. 

22.5. Wzór umowy. 

22.6. Wzór wykazu robót budowlanych 

22.7. Dokumentacja techniczna. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

Uwaga: Składa każdy wykonawca wraz z ofertą 

 

Pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. o braku podstaw do 
wykluczenia z udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 

"Aranżacja jadalni" 

 

nr postępowania: ZP.262.8.2018 

 

prowadzonym przez: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

w Horyńcu-Zdroju 

 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

p.z.p. 

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

 

 dnia  r. 

 

 dnia    

    (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

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

art. ................................... Pzp.1 (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 p.z.p.). 
 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 p.z.p. 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

 

 

 

 dnia  r. 

 

 dnia    

    (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 

                                                            
1 Wypełnić tylko wówczas, gdy w stosunku do wykonawcy występują takie podstawy. W przeciwnym przypadku pozostawić nie 
wypełnione lub przekreślić. 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, 

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA2: 

 

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

w niniejszym postępowaniu, tj.: 

 

 

 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 dnia  r. 

 

 dnia    

    (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 

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. 

 

 

 dnia  r. 

 

 dnia    

    (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

  

                                                            
2 Wypełnić tylko wówczas, gdy wykonawca korzysta z takich zasobów. W przeciwnym przypadku pozostawić niewypełnione lub 
przekreślić. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

Uwaga: Składa każdy wykonawca wraz z ofertą 

 

Pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 

"Aranżacja jadalni" 

 

nr postępowania: ZP.262.8.2018 

 

prowadzonym przez: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

w Horyńcu-Zdroju 

 

oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 5.2 

SIWZ. 

 

 dnia  r. 

 

 dnia    

    (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

 

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

Zamawiającego w pkt 5.2 __________ 3 SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

 

 

 

w następującym zakresie: 

 

 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

 

 

                                                            
3 Wypełnia wykonawca, wskazując w ten sposób w którym zakresie posługuje się potencjałem podmiotu trzeciego. 
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 dnia  r. 

 

 dnia    

    (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 

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. 

 

 dnia  r. 

 

 dnia    

    (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTY 

A. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu-Zdroju 
ul. Sanatoryjna 2 
37-620 Horyniec-Zdrój 
Tel.: 16 631 34 43 
Fax: 16 631 42 13 
Strona internetowa: www.crr-horyniec.pl 
Adres poczty elektronicznej: crrhoryniec@krus.gov.pl 
Godziny urzędowania: 7:00 – 14:35 
 
B. DANE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW 

 
Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy4: 

 

 

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy: 
 

NIP: 
 
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 
 

 adres korespondencyjny 
 

 

 numer faksu: 
 

 

 numer telefonu: 
 

 

 e-mail: 
 

 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę: 
 

 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 

 

 
Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą5? 

☐ TAK 

☐ NIE 
(zaznacz właściwe) 
 
 

                                                            
4 Powielić tyle razy ile to potrzebne 
5 Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma 
bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 
osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. 
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C. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn.: 

„Aranżacja jadalni” 

 

1. Zobowiązuję/zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę ryczałtową: 

 

Cena brutto …………………………………………………………………………………………………………..………………………..…. 

(słownie:………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….) 

Cena netto ……………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

VAT ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

2. Oferuję/oferujemy: 

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia 

…………………………….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego6. 

 

D. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Oświadczam/y, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku 

wyboru niniejszej oferty. 

2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu 

zamówienia zamieszczonymi w SIWZ wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych 

zastrzeżeń. 

3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

4. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z SIWZ i projektem umowy. 

5. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................do nr 

......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty 

zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne. 

 

(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których 

mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym 

tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

1. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja 

mająca wartość gospodarczą, 

                                                            
6 Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36 miesięcy do 60 
miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający 
ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji 
zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować 
długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający 
przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji na 
roboty budowlane oraz zamontowane elementy i urządzenia”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji 
w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60 miesięcy). 
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2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.) 

6. Zobowiązujemy się dotrzymać wymaganego terminu realizacji zamówienia. 

7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty 

i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert. 

8. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp informuję, że wybór oferty 

(zaznaczyć)7: 

1. nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć, 

2. będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć – 

w następującym zakresie: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8 

 

E. ZOBOWIĄZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Akceptuję proponowany przez Zamawiającego Projekt umowy, który zobowiązuję się podpisać 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu zadania ze 

strony Wykonawcy są: 

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

nr telefonu ……………………………….…………..……………….……………… 

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

 

F. PODWYKONAWSTWO 

Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia9: 

Lp. Część zamówienia 
Wartość brutto (PLN) 

lub procentowy udział 
podwykonawstwa 

Nazwa i adres 
podwykonawcy 

1 2 3 4 

1    

2    

RAZEM   

 

  

                                                            
7 Należy odpowiednio zaznaczyć punkt 1) albo 2) 
8 Należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT. 
9 W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli. 
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G. OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 

LUB ART. 14 RODO7 W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO 

Ja/my niżej podpisany/i: 

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

„Aranżacja jadalni” 

prowadzone przez CRR KRUS w H-Z, oświadczam(y), że: 

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO10 wobec osób fizycznych, 

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

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 dnia    

    (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) 
przedstawiciela(-i) Wykonawcy) 

 

H. SPIS TREŚCI 

Oferta została złożona na ............... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .............. do 

nr ............. 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1. ........................................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................................................... 

4. ........................................................................................................................................................................... 

5. ........................................................................................................................................................................... 

 

 

 

…………………..……………………………    …………………..…………………………… 
 (miejscowość i data)      (podpis) 

  

                                                            
10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1). 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia 

przekazania lub zamieszczenia na stronie informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE 
 

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

 

1. Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.    

2.    

3.    

…..   

 

 dnia    

    (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 dnia    

    (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 

Pzp w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 

50 poz. 331 z późn. zm.). 

 

 dnia    

    (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 dnia    

    (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

UMOWA WZÓR 

Umowa na roboty budowlane 

 

zawarta w dniu ……………………….. w Horyńcu-Zdroju pomiędzy: 

CRR KRUS w Horyńcu -Zdroju: ul. Sanatoryjna 2, 37 – 620 Horyniec-Zdrój, NIP: 7931001235, 

reprezentowanym przez:  

Martę Langner – dyrektora, 

 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a 

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

z siedzibą: ……………………………….………………………NIP: ………………….………, reprezentowanym przez: 

………………………………………  

zwanym dalej Wykonawcą.  

 

o następującej treści: 

 

Oświadczenie Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). 

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego CRR 

KRUS w Horyńcu-Zdroju poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-

rekreacyjnej”. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś 

priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna Działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego 

regionu. 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn. „Aranżacja jadalni” 

2. Zakres przedmiotu umowy określają przedmiary robót i dokumentacja techniczna. 

 

§ 2 Termin realizacji 

 

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy – 17.04.2019 r. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy- zakończenie wszystkich prac (pełnego przedmiotu umowy) – 

do 18.05.2019 r. 

3. Termin ustalony w ust. 2 może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w § 16 

niniejszej umowy. 
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§ 3 Personel pełniący samodzielne funkcje w budownictwie 

 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru: ………………………………………………… (imię i nazwisko) który 

działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane . 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. (jeśli dotyczy). 

 

§ 4 Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy. 

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

3) Przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji technicznej na podstawie której będzie 

realizowany przedmiot umowy. 

4) Terminowa zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej 

umowy. 

5) Wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest 

przedmiot niniejszej umowy o: 

a) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy 

wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, 

b) usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zgłaszanych 

przez Wykonawcę, 

c) uzgadnianie, wprowadzanie rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, 

 

§ 5 Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami 

dokumentów składających się na umowę, oraz aktualnie obowiązującymi normami, 

przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzą techniczną. Za jakość robót odpowiada 

Wykonawca. 

2) Wskazanie Zamawiającemu osób które będą pełniły obowiązki kierownika budowy/robót tj. 

posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalnościach niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. 

3) Zgłoszenie Zamawiającemu z wyprzedzeniem ewentualnych braków i wad w dokumentacji 

projektowej. 

4) Ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z prowadzoną 

inwestycją. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich, powstałe 

w związku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem kołowym. 

5) Zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizacji robót. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy oraz ponosi koszty 

poboru wody i energii elektrycznej. 

6) Zagospodarowanie terenu budowy dla celów realizacji przedmiotu umowy w granicach 

wskazanych przez Zamawiającego. 
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7) Prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy. 

8) Stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy. 

9) Zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji technicznej, 

niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek 

nie powiadomienia o ich istnieniu. 

10) Umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których 

należy wykonywanie zadań określonych Prawem budowlanym oraz udostępnianie im 

danych i informacji wymaganych zgodnie z tą ustawą. 

11) Umożliwienie innemu Wykonawcy upoważnionemu przez Zamawiającego równoległe 

prowadzenie robót instalacyjnych dotyczących modernizacji instalacji wentylacji 

w pomieszczeniu jadalni i kuchni.  

12) Zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru końcowego. 

13) Przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, na wniosek 

Zamawiającego, protokołu z prób i badań tych robót. 

14) Na każde żądanie Zamawiającego okazywanie dokumentów (atestów, certyfikatów itp.) 

stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, wyrobów, 

urządzeń używanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo 

budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiający ma prawo w każdym momencie 

realizacji przedmiotu umowy zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów jeżeli nie będą 

one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, szczegółowego opisu przedmiotu umowy 

oraz projektu, a także z tych części robót, których one dotyczą. 

15) Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami 

badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów 

stwierdzających jakość wbudowanych materiałów. 

16) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za 

naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska 

obciążają Wykonawcę. 

17) Bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 

18) Odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe 

na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy. 

19) Ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów 

przeznaczonych do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy (m. in. utrzymanie ich w ciągu całego okresu trwania budowy 

w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały 

zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie). 

20) Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót Zamawiającemu 

w terminie określonym w § 2 ust. 2. 

21) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami dokumentacji 

technicznej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

22) Zapewnienie na okres wykonania prac stanowiących przedmiot umowy i usuwania wad: 

a) wykwalifikowanego personelu kierowniczego, i osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje do kierowania, dozorowania robotami budowlanymi, 

b) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotników, 

niezbędnych dla odpowiedniego i terminowego wykonania zobowiązań 

Wykonawcy wynikających z warunków umowy, 
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23) Wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać w stopniu 

większym, niż jest to niezbędne interesów pacjentów i personelu Zamawiającego lub osób 

trzecich. 

 

§ 6 Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam, za 

wyjątkiem następującego zakresu: ………………………………………….który zostanie wykonany przy udziale 

podwykonawcy/ów. 

2. Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w Ofercie, bez zgody 

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

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

niniejszego zamówienia, 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. 

4. Zamawiający w ciągu 5 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany  

w § 2 ust. 2 niniejszej umowy; 

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru 

robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących 

podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy; 

5) umowa nie zawiera zapisów zobowiązujących podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących prace 

fizyczne przy realizacji robót budowlanych i instalacyjno-montażowych. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu 

poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

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

7. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4. 
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8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

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

umowy przez Zamawiającego. 

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

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości równej lub mniejszej niż 50 000,00 zł 

brutto.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 4 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla 

potwierdzenia dokonanej zapłaty, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego 

wynagrodzenia. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

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

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, 

nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

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

o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku podwykonawcy 

/usługodawcy/ dostawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Aranżacja jadalni 

 

 
Strona 30 z 43 

 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania zakończenia robót, 

o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, a także będzie stanowić podstawę do naliczenia kar umownych. 

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców / usługodawców /dostawców 

jak za swoje własne. 

 

§ 7 Odbiory robót 

 

1. W celu dokonania odbioru końcowego obiektu budowlanego stanowiącego przedmiot zamówienia, 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty, badania, próby końcowe wraz z pisemnym 

wnioskiem o zakończeniu robót i o dokonanie odbioru końcowego robót nie później niż do dnia 

określonego w § 2 ust. 2. 

2. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone wyznaczy datę odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy robót następuje w ciągu 3 dni od daty pisemnego złożenia wniosku. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone, wyznacza termin ponownego 

złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót, a kosztami uczestnictwa w odbiorze osób 

upoważnionych obciąża Wykonawcę. 

4. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, która sporządzi 

protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru końcowego robót, podpisany 

przez strony. Zamawiający wyznacza w protokole terminy usunięcia wad i usterek. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady nadające się do 

natychmiastowego usunięcia to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia przez 

Wykonawcę. 

6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego robót, jeżeli w czasie 

tych czynności zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem. Czynności odbiorowe będą kontynuowane po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę usunięcia tych wad. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady nie nadające się do 

usunięcia, to Zamawiający może, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej. 

 

§ 8 Wynagrodzenie 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie 

ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą 

Wykonawcy, będzie wynagrodzenie wyrażone kwotą brutto: ……………………….. zł (słownie złotych: 

…………………………………………….) płatnej , po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze robót. 

2. Kwota określona w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji technicznej 

i jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zawiera ona wszystkie koszty związane z realizacją zadania 

ujęte w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej, wszystkie roboty uzupełniające i zamienne, 

niezbędne do prawidłowego wykonania robót, wszelkie roboty porządkowe, przygotowawcze. 

W przypadku, gdy wykonanie danych robót zostało ujęte w dokumentacji technicznej a nie zostało 

ujęte w przedmiarach lub zostało ujęte w przedmiarach w zaniżonym obmiarze w stosunku do 

rzeczywistych wymogów – jest objęte przedmiotem zamówienia i wynagrodzeniem ryczałtowym. 

3. Zamawiający w toku realizacji robót stanowiących przedmiot umowy może w uzasadnionych 

przypadkach dokonać zmian ilościowych, jakościowych i rodzajowych robót i prac, w stosunku do 

przekazanej Wykonawcy dokumentacji technicznej. 
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4. W przypadku, gdy wystąpią roboty zamienne, czyli roboty wykonywane przy użyciu innych 

materiałów i technologii, roboty te zostaną rozliczone na podstawie protokołu konieczności robót 

zamiennych, protokołu z negocjacji wykonania tych robót, kosztorysu zawierającego zakres robót 

według technologii zamiennej, przygotowanych przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez Inspektora 

Nadzoru i Zamawiającego. Tak sporządzone przez Wykonawcę po uprzednim ich sprawdzeniu 

i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego dokumenty robót zamiennych będą 

podstawą zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy. 

5. W przypadku, gdy wystąpią roboty wykraczające poza zakres określony w dokumentacji projektowej 

a konieczne, niezbędne do prawidłowego wykonania podstawowego przedmiotu zamówienia 

i których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia 

przez zamawiającego działającego z należytą starannością, roboty te zostaną rozliczone na 

podstawie protokołu konieczności, protokołu z negocjacji wykonania tych robót, kosztorysu 

powykonawczego, przygotowanych przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

i Zamawiającego. Roboty budowlane nie przekraczające łącznie 50% wartości realizowanego 

zamówienia podstawowego i niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało 

się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, zostaną wprowadzone na 

podstawie aneksu do umowy. 

 

§ 9 Rozliczenie przedmiotu umowy 

 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonane będzie na podstawie faktury, wystawionej 

przez Wykonawcę. Rozliczenie nastąpi po protokolarnym przekazaniu. Protokół przekazania dla swej 

ważności musi zostać zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i Zamawiającego. 

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad możliwych do usunięcia, rozliczenie za wykonanie 

przedmiotu umowy nastąpi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usunięcia. 

2. Do faktury, Wykonawca obligatoryjnie dołączy (jeśli dotyczy): 

1) Oświadczenie Wykonawcy wg wzoru zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy. 

2) Oświadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wg wzoru zgodnie z załącznikiem nr 

4 do niniejszej umowy. 

3. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

………………………………………………………. w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury z załącznikami wymienionymi w ust. 2, pkt 1) i 2) – jeśli dotyczy. 

4. Za dzień zapłaty faktury strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. W przypadku nierozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane prace, przyjęte bez 

wad protokołem odbioru, Zamawiający przekaże należności bezpośrednio na rachunki 

Podwykonawców. 

6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata 
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obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

 

§ 10 Koordynacja umowy 

 

1. W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego występują: …………………………..…………………  

2. W trakcie realizacji umowy interesy Wykonawcy reprezentują: ………………………………………….……… 

 

§ 11 Gwarancja, rękojmia 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji jakości na okres 

…………..… miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru 

końcowego robót lub od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie z ofertą 

i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposób, że: 

1) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest dłuższy od okresu rękojmi wynikającego 

z przepisów kodeksu cywilnego, strony ustalają okres rękojmi równy okresowi udzielonej 

gwarancji, 

2) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest równy okresowi rękojmi wynikającemu 

z przepisów kodeksu cywilnego, strony ustalają okres rękojmi równy okresowi udzielonej 

gwarancji, 

3) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającego 

z przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku nieruchomości), strony 

ustalają okres rękojmi wynikający z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat. 

3. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczony jest zgodnie 

z zasadami określonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego. 

4. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić wykonane roboty i powiadomić Wykonawcę o wykrytych 

wadach. 

5. Wady winny być usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

6. Termin wyznaczony na usunięcie wad nie może być krótszy niż 3 dni z wyjątkiem wad zagrażających 

życiu, zdrowiu, mieniu, które powinny być usuwane w trybie pilnym. 

7. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, to Zamawiający 

może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę 

trzecią ponosi Wykonawca. 

9. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały naprawione, Zamawiający 

może uznać, że pomimo usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe 

przedmiotu umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia ceny umownej, w oparciu 

o sporządzoną, na zlecenie Zamawiającego ekspertyzę i wycenę rzeczoznawcy. W przypadku uznania 

przez rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. 

Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia należności za wykonanie ekspertyzy i wyceny 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę. 

10. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć Zamawiający może żądać obniżenia 

wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 
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11. Po wykonaniu robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi 

Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego. 

12. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru pogwarancyjnego w terminie 14 dni od dnia 

upływu terminu gwarancji i rękojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy. 

13. Przez wadę strony rozumieją niezgodność przedmiotu zamówienia z umową oraz utratę przez 

przedmiot zamówienia cech zapewniających jego prawidłowe funkcjonowanie. 

 

§ 12 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 13 Kary umowne 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 15% 

wynagrodzenia umownego brutto, 

4) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 

1% wynagrodzenia umownego brutto; 

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto zapłaconego po terminie podwykonawcy, za każdy 

dzień opóźnienia; 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto; 

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi 

w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto; 

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami 

ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

4. Dochodzenie kar pieniężnych z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy dzień opóźnienia, staje się 

wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia w tym dniu, 

2) za każdy następny dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. Kary umowne będą potrącane z faktury Wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

lub naliczone na podstawie wezwania do wpłacenia kary umownej na rachunek bankowy 

Zamawiającego w formie noty księgowej. Kary, o których mowa w ust. 5, będą potrącane bez 

uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

6. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót 

i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy. 
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§ 14 Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 3 dni od daty przekazania terenu budowy; 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni; 

3) Czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany 

w ofercie Wykonawcy lub w Umowie; 

4) Wykonawca zatrudnił bez uzyskania zgody Zamawiającego, do realizacji przedmiotu umowy 

podwykonawcę; 

5) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania. Odstąpienie od 

Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez 

Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części Umowy; 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z dokumentacją 

techniczną, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą Umową; 

7) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 

jego znacznej części. 

8) Jeżeli stopień zaawansowania robót w ocenie Zamawiającego będzie wskazywał, iż termin 

ich zakończenia jest zagrożony, 

9) także w następujących przypadkach: -likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, z wyjątkiem 

dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji lub wydania nakazu zajęcia 

majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotowego 

zamówienia. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie pisemnej w ciągu 30 

dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych odpowiednio w ust. 1 lub 2 

i musi zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót; 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

przez niego wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych mniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada; 

4) W terminie 3 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez 

Wykonawcę; 
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5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 3 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie 30 dni od 

dnia doręczenia Zamawiającemu faktury (rachunku); 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 

wykonania przedmiotu Umowy, określonych w ust. 4 pkt 2), w terminie 30 dni od daty ich 

rozliczenia, wg cen za które zostały nabyte; 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 5 dni od daty 

odstąpienia od Umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, 

zabezpieczyć teren budowy oraz opuścić teren budowy na koszt własny w możliwie najkrótszym 

terminie. 

 

§ 15 Zmiany umowy 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych 

do przewidzenia w chwili zawierania umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych.  

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez 

obydwie strony umowy. 

 

§ 16 Klauzula zatrudnienia 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej umowy 

następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji 

robót budowlanych i instalacyjno-montażowych - jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie 

w przypadku danego wykonawcy na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy 

będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

2. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, Wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie Zamawiającego. 

3. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję 

w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 3000,00 zł za każdy 

przypadek. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 

przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 
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§ 17 Dostęp do informacji publicznej 

 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące 

go dane identyfikacyjne, Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 

publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016 poz. 

1764 ze zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 zawartych 

w niniejszej umowie dotyczących go danych w zakresie obejmującym imię i nazwisko oraz w zakresie 

firmy. 

 

§ 18 Obowiązki wynikające z RODO 

 

1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone 

w przepisach 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 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na 

jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie 

z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony 

danych osobowych. 

3. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe, tj. 

…………………………………………… (tytuł zbioru, bądź oznaczenie danych) do przetwarzania, na zasadach i 

w celu określonym w niniejszej Umowie. 

4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych 

osobowych: …………………….. (rodzaj danych np. dane zwykłe, szczególne) oraz dane dotyczące 

następujących kategorii osób ……………………………... (należy podać kategorię osób, których dane 

dotyczą np. pracowników Zamawiającego) w postaci: ………………………………………………… (np. imion 

i nazwisk, adresu zamieszkania, nr PESEL itp.), wyłącznie w/w celu realizacji Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej 

Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku 

związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych 

na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

Umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, 

danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczególności nieudostępniania ich innym 

podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania 

Umowy, jak i po jej ustaniu. 

9. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie 

w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Aranżacja jadalni 

 

 
Strona 37 z 43 

 

10. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 10, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie 

zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony 

powierzonych danych osobowych. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez 

podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych. 

12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo 

państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem 

przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie 

zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią 

Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych 

osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych 

osobom nieupoważnionym. 

14. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później 

jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie naruszenia 

poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to 

powinno być dokonane w formie elektronicznej. 

15. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wykonawca 

zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania Umowy, do usunięcia uchybień 

stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

16. Wykonawca po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie regulacji 

Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemne o fakcie usunięcia 

danych. 

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia 

przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

 

§ 19 Inne postanowienia umowy 

 

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla 

miejsca siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej 

zgody Zamawiającego i na warunkach przez niego określonych. Pod rygorem nieważności tej 

czynności. 

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 

budowlanego i Ustawy Prawo zamówień publicznych i wszystkich aktów wykonawczych wydanych 

na podstawie ww. ustaw. 

4. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
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Wykaz załączników stanowiących integralną cześć umowy: 

1. Oferta Wykonawcy, 

2. Oświadczenie gwarancyjne - Gwarancja Jakości, 

3. Oświadczenie Wykonawcy - jeśli dotyczy, 

4. Oświadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy - jeśli dotyczy, 

5. SIWZ. 
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Załącznik nr 2 do umowy Nr …………….………… z dnia ………….……….. r. 

 

 

GWARANCJA JAKOŚCI 

 

sporządzona w dniu: ……………………… r. 

1. Gwarant (nazwa, adres, dane z KRS): …………………………………….…………, będący Wykonawcą Umowy. 

2. Uprawniony z tytułu Gwarancji jakości: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju, ul. 

Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój, NIP 793-10-01-235 

3. Umowa nr ………………………., zwana w dalszej treści „Umową”. 

4. Przedmiot Gwarancji jakości obejmuje całość robót i dokumentów Wykonawcy objętych 

przedmiotem zamówienia p.n. „Aranżacja jadalni” zwanych dalej „robotami”, określonych 

w Umowie oraz w innych dokumentach będących jej integralną częścią. 

5. Data odbioru końcowego: ………………… r. 

 

Warunki Gwarancji Jakości 

 

1. Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego że wykonany przez niego przedmiot Umowy został 

wykonany prawidłowo, zgodnie z zobowiązaniami Wykonawcy, o których mowa w Umowie, a także 

z najlepszą wiedzą Gwaranta. 

2. Poprzez niniejszą Gwarancję Jakości Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialność za Przedmiot 

Umowy, w tym za dokumenty Wykonawcy i odpowiedni zakres Przedmiotu Umowy zrealizowany 

przez Podwykonawców (jeśli dotyczy). Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 

realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w Umowie, w szczególności za wady 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości na wykonane roboty na okres: ………………..….. 

4. Bieg terminu Gwarancji Jakości rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, 

2) w przypadku wad – w dniu następnym licząc od daty protokolarnego potwierdzenia 

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy, 

3) dla wymienianych materiałów i urządzeń – z dniem ich wymiany. 

4) w przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub wykonania wadliwej części robót na 

nowo, termin gwarancji dla tych elementów biegnie na nowo od chwili protokolarnego 

potwierdzenia usunięcia wad lub wykonania robót. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji Jakości także po terminie określonym 

w punkcie 3, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

6. Termin usuwania wad wynosi: 

1) natychmiast w przypadku, gdy wada może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub jeśli 

wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

2) w terminie wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu przekazanym Wykonawcy 

o innych zaistniałych wadach. 

7. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, jeżeli powstały one: 

1) w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie z dokumentacją 

techniczną. 

2) w wyniku błędów w dokumentacji, za którą Wykonawca jest odpowiedzialny (jeśli dotyczy). 
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3) w wyniku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z warunków 

Umowy. 

8. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego. 

9. Jeżeli Gwarant nie wypełni obowiązku usunięcia Wady natychmiast bądź w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia Wady podmiotowi 

trzeciemu, a Gwarant zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia. Powyższe nie wyłącza 

uprawnień Zamawiającego wynikających z tytułu Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 

związanych z usuwaniem wad. 

11. Gwarant, na pisemne żądanie Zamawiającego, upoważni Zamawiającego do wykonywania 

uprawnień z Gwarancji Jakości przysługującej Gwarantowi wobec Producentów Urządzeń, 

Podwykonawców, Dostawców, Usługodawców. 

12. O każdej wadzie Zamawiający powiadomi telefonicznie Gwaranta, a następnie potwierdzi zgłoszenie 

faksem oraz pocztą elektroniczną na wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia 

zgłoszenia przesyłana jest również faksem oraz pocztą elektroniczną do Zamawiającego. 

13. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 

14. Wszelkie pisma, kierowane będą przez Strony na adresy podane w niniejszym dokumencie 

Gwarancji Jakości. 

15. O zmianach w danych adresowych, Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później 

niż w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod 

ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

16. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 

powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją Jakości zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

18. Niniejsza Gwarancja Jakości stanowi integralną część Umowy. 

19. Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jakości wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

Podpisy i pieczęcie w imieniu Wykonawcy: 

 

 

……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 3 do umowy Nr …………..…... z dnia …………………….. r. 

 

 

„Aranżacja jadalni” 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA …………………..…….. 

 

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania firmy (Nazwa firmy) 

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

niniejszym oświadczam, że: 

1. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy nr………………………….. zawartej w dniu 

…………………r. z podmiotem ……….………..………………………… w chwili złożenia niniejszego oświadczenia, 

zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości, 

2. do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę 

……………………………………….zł słownie: ……………………………………………..……………złotych .../100 brutto 

i stanowi ona bieżące rozliczenie w/w umowy podwykonawczej. 

3. między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować 

powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane 

usługi. 

 

 

 

…………………………………..……………………………………… 
 Data, pieczęć i podpis 

  



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Aranżacja jadalni 

 

 
Strona 42 z 43 

 

 

Załącznik nr 4 do umowy Nr …………….... z dnia …………………….. r. 

 

 

„Aranżacja jadalni” 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY Z DNIA ……………..…….. 

 

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania (nazwa wykonawcy) 

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

niniejszym oświadczam, że: 

1. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy nr………………………….. zawartej w dniu 

…………………r. z podmiotem ……….………..………………………… w chwili złożenia niniejszego oświadczenia, 

zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości, 

2. do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę ………………………….zł brutto 

(łownie: ……………………………………………..……………złotych) i stanowi ona bieżące rozliczenie w/w 

umowy podwykonawczej. 

3. między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować 

powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane 

usługi. 

 

 

 

…………………………………..……………………………………… 
 Data, pieczęć i podpis 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wskazanie realizacji (w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeśli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie, przebudowie lub modernizacji budynku 

o wartości minimalnej 300 000,00 zł brutto. Wykazane roboty budowlane muszą być udokumentowane, że zostały wykonane należycie, w szczególności powinny 

zawierać informacje o tym, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

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

 

Rodzaj wykonywanej roboty 
budowlanej 

(określić ogólnie zakres 
czynności) 

Wartość wykonanej roboty 
budowlanej 

Czas realizacji całego zadania (roboty) 
Nazwa podmiotu, na rzecz 
którego została wykonana 

robota budowlana 

Miejsce wykonywania roboty 
budowlanej 

Początek 
data 

Zakończenie 
data 

  

     

     

 

 

 

Miejscowość ....................................................................... dnia ............................ 2018 roku. 

 

 

.............................................................. 
 (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 


