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I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - 

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2,  

02-973 Warszawa, Polska 

NIP: 525-15-75-083 

e-mail: ob.sekr@obpan.pl 

Telefon (22) 754 26 10 

Pon. - Pt. godz. 730 -  1530 

Miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: www.ogrod-powsin.pl  

Rodzaj adresu Platformy Elektronicznego Fakturowania:  

GLN / Numer adresu PEF: 5907628994405 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwaną 

w dalszej części „ustawą PZP” (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)  

2. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8. Ustawy PZP. 

3. Do czynności  podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych 

wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), dalej 

zwanej: „KC”. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy PZP. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Zgodnie z nomenklaturą projektu „FlorIntegral” zamówienie mieści się w realizacji 

zadania 3 „Restytucja gatunków roślin rzadkich i zagrożonych”, i obejmuje całość 

prac budowlanych przewidzianych w podzadaniu 3.1.1 tegoż zadania. Przedmiotem 

postępowania jest wyłonienie generalnego wykonawcy inwestycji i wykonania w 

formule „zaprojektuj i wybuduj” wszelkich czynności związanych z realizacją prac 

projektowych oraz robót budowlano-montażowych, polegających na przebudowie 

szklarni adaptacyjnej oraz jej wyposażenia w PAN - Ogrodzie Botanicznym CZRB 

przy ul. Prawdziwka 2 w Powsinie (zwane dalej w SIWZ „Inwestycja/Zadanie 

Inwestycyjne”). 

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem 

robót;  

2) demontaż szklarni istniejącej; 

3) dostosowanie podłoża dla posadowienia nowo budowanego obiektu; 

4) montaż nowej szklarni; 
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5) dostosowanie wyposażenia technologicznego. 

3. Fragment zamówienia dotyczący obwodu elektrycznego jest integralną częścią zakresu 

zamówienia wskazanego w Rozdziale III ust. 2 pkt 4) i 5) SIWZ. 

4. Szczegółowy zakres zamówienia opisany jest w Załączniku 1 do SIWZ (Program 

funkcjonalno-użytkowy), dalej zwanym „PFU”.   

5. Z realizacją przez Wykonawcę prac wskazanych w postanowieniach Rozdziału III ust. 2 

pkt 1), 2), 3), 4) i 5) SIWZ wiązać się będą także:   

a)   uzyskanie pozwolenia na budowę a także wszystkich innych prawem 

przewidzianych pozwoleń/uzgodnień administracyjnych niezbędnych do realizacji 

inwestycji; 

b) roboty towarzyszące uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu; 

c) inne prace i czynności (w tym między innymi projekt organizacji placu budowy), 

wynikłe w toku realizacji i niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, których 

wartość musi zawierać cena ryczałtowa; 

d) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji urządzeń 

i instalacji uzgodnionej z Zamawiającym, a także przeprowadzenie rozruchu  

i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do ich obsługi; 

e) opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu uzgodnionej z Zamawiającym; 

f) sporządzenie do celów archiwalnych dokumentacji powykonawczej.  

6. Zamawiający informuje, iż udostępni Wykonawcy miejsce pod ustawienie kontenerów 

zaplecza budowy w bezpośrednim sąsiedztwie terenu robót. Wykonawca zainstaluje 

w miejscach wskazanych przez Zamawiającego liczniki poboru wody i energii 

elektrycznej. Rozliczenie za zużyte media odbywać się będzie na podstawie faktury 

wystawionej przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 60 miesięczny okres gwarancji na wykonane 

roboty budowlane wraz z rękojmią dla wad. Wykonawca musi także zaoferować 

gwarancje na urządzenia i elementy wyposażenia odpowiednio do okresu gwarancji 

udzielanej przez producenta. 

8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień 

CPV: 

45.00.00.00-7 - Roboty budowlane 

71.24.00.00-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71.32.00.00-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71.00.00.00-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71.22.30.00-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych 

45.11.00.00-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 

ziemne 

45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45.11.12.00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45.26.28.00-9 - Rozbudowa budynków 

45.22.30.00-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45.22.38.00-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

45.30.00.00-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
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45.40.00.00-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

71.50.00.00-3 - Usługi związane z budownictwem  

71.52.00.00-9 - Usługi nadzoru budowlanego  

71.54.00.00-5 - Usługi zarządzania budową 

 

9. Zamawiający zaznacza, iż użyte w SIWZ oraz w Załączniku 1 do SIWZ przykłady 

nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, 

systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy 

(przykładowy) i określają ich parametry minimalne dopuszczane przez Zamawiającego, 

i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które 

spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne oraz normy wymienione w 

SIWZ oraz w Załączniku 1 do SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy 

techniczne i/lub funkcjonalne. 

Jeżeli gdziekolwiek  w  SIWZ  Zamawiający wskazał znak towarowy, patent, 

pochodzenie, źródło lub szczególny proces, normy, europejskie oceny techniczne, 

aprobaty, specyfikacje techniczne  lub  systemy  referencji  technicznych  Zamawiający  

dopuszcza  rozwiązania równoważne  opisywanym  pod  warunkiem,  że  będą  one  o 

nie  gorszych  właściwościach i jakości.  

W każdym przypadku powołania w SIWZ, w szczególności w PFU, na polskie normy 

przenoszące normy europejskie dodaje się wyrazy „lub równoważne", co oznacza, że 

dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. 

10. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia 

podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z 

udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej 

ofercie: części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i 

podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na 

Ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie 

mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w Umowie. 

11. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby 

wykonujące wskazane poniżej czynności, były zatrudnione na umowę o pracę przez 

Wykonawcę jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 poz. 1040 z późn. zm.), na odpowiednim do 

rodzaju ich pracy stanowisku, co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy.  

Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców.  

Wskazane czynności, to wykonywanie robót w zakresie: 

- demontaż i utylizacja instalacji wewnętrznych (elektrycznej, centralnego ogrzewania); 

- rozbiórka ścian wewnętrznych; 

- demontaż i utylizacja wyposażenia szklarni; 

- demontaż i utylizacja szklenia dachu i ścian zewnętrznych; 

- demontaż i utylizacja konstrukcji stalowej dachu i ścian; 

- rozbiórka i utylizacja posadzki betonowej; 

- rozbiórka fundamentów betonowych; 
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- niwelacja terenu; 

- wytyczenie geodezyjne zamierzenia inwestycyjnego; 

- wykopy pod fundamenty; 

- betonowanie fundamentów zewnętrznych i wewnętrznych; 

- demontaż szklenia ściany wspólnej; 

- demontaż konstrukcji stalowej ściany wspólnej; 

- montaż konstrukcji stalowej szklarni; 

- montaż okładziny ścian zewnętrznych z płyt warstwowych; 

- montaż szkła na dachu; 

- wykonanie posadzek przemysłowych wewnętrznych z izolacją termiczną; 

- montaż konstrukcji ścian wewnętrznych; 

- montaż szkła na ścianach wewnętrznych; 

- montaż drzwi i bramy; 

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania; 

- wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej; 

- wykonanie instalacji energetycznej; 

- montaż wyposażenia technologicznego; 

- montaż systemu sterowania klimatem. 

12. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 11 czynności.  

Przedłożenie żądanych danych i dokumentów, w trakcie realizacji zamówienia nastąpi  

na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

13. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane ust. 11 czynności w zakresie realizacji 

zamówienia umowa przewiduje możliwość żądania przez Zamawiającego w 

szczególności: 

1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę; 

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika; 

3) innych dokumentów 

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz 

zakres obowiązków pracownika.  

W pozostałym zakresie dane (w szczególności kopie umów/dokumentów/i inne, 

poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę)  powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z właściwymi przepisami powszechnie 

obowiązującymi (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 

14. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
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podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności, 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 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. 11 czynności.  

15. Stosownie do treści przepisu art. 30 ust. 8 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że 

wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w PFU, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.  

16. Zamawiający na podstawie przepisu art. 9a ust. 2 ustawy PZP, przewiduje wizję lokalną 

przed terminem składania ofert. Wobec powyższego, Zamawiający zaprasza wszystkich 

zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca objętego 

zakresem zamówienia, która będzie miała miejsce w  dniu 21.05.2020 roku o godz. 

9.00. Spotkanie odbędzie się przed budynkiem oranżerii w PAN Ogrodzie Botanicznym 

w Powsinie, ul. Prawdziwka 2. Osoba do kontaktów: Maciej Jabłoński, tel.: 22 648 38 

56 wew. 156. Zamawiający informuje, iż do złożenia oferty nie jest wymagana 

obecność w trakcie trwania w wizji lokalnej, a jedynie zaleca w niej udział ze względu 

na szczególne uwarunkowania terenowe i organizacyjne realizacji robót. Zamawiający 

nie będzie udzielał w trakcie wizji lokalnej żadnych ustnych wyjaśnień dotyczących 

zamówienia, odsyłając Wykonawców do przewidzianego ustawą trybu udzielania 

wyjaśnień treści SIWZ. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia.  

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie od dnia zawarcia umowy do 15/12/2020  

roku. 

2. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze zakończenie realizacji umowy. 

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu. 

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

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 

pkt 1, 2 i pkt 8 ustawy PZP; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w powyższym 

zakresie Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: 

• jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

„Modernizacja szklarni adaptacyjnej oraz jej wyposażenia poprzez przebudowę  w trybie „zaprojektuj i 

wybuduj” w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i 

priorytetowych gatunków flory na terenie Polski””  

                                  Nr sprawy: 13/ZP/2020FL  

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 Strona 7 z 79 

 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym 

kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 700 000,00 zł (słownie: siedemset 

tysięcy złotych). 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Wykonawca spełni niniejszy warunek jeżeli wykaże, że: 

i. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 

wykonał, co najmniej trzy (3) zamówienia (kontrakty) polegające na budowie, 

przebudowie lub rozbudowie budynku szklarni, obejmujące budowę, 

przebudowę lub rozbudowę konstrukcji szklarni, instalację systemu 

grzewczego, nawodnieniowego i komputera klimatycznego, o wartości nie 

mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) każda, 

a roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z 

późn. zm.) i prawidłowo ukończone.  

Zamawiający „jedno zamówienie” i „jeden kontrakt” rozumie, jako jedną, 

pisemną umowę odpłatną – a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych 

zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu; 

Uwaga: w przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona 

ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) 

z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie 

opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona 

odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w 

którym NBP opublikuje ww. informacje. 

ii. dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia tj. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - 

budowlanej bez ograniczeń, który posiada doświadczenie w kierowaniu co 

najmniej dwiema  robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym 

posiadanym uprawnieniom. 

2. Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa 

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. 

zm.), dalej zwane „PrBud” oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 

29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio 

obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na 

terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych 

przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 220). 
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3. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w 

rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117), osoby 

wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: 

− nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, 

równoznacznej, 

− wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do 

kierowania robotami budowlanymi, oraz 

− posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku 

braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do 

tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, 

dotyczące świadczenia usług transgranicznych. 

4. Stosownie do przepisu art. 12 ust. 7 PrBud, podstawę do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej 

izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. 

Zgodnie z przepisem art. 12a PrBud, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 

mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały 

uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

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

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa  

w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określonych 

w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 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, z którego będzie wynikać, jaki 

jest zakres dostępnych zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania tych zasobów 

przy wykonywaniu zamówienia oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy 
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wykonywaniu zamówienia. 

8. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 13–22 i  ust. 5 pkt. 1, 2 i 8 ustawy PZP. 

9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

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

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną. 

11. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

VI. Podstawy wykluczenia wykonawców. 

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy PZP.  

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 
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3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo o którym mowa w ust 2 pkt 2 

powyżej; 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje 

lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 

umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o  świadczenie usług, brał 

udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 

2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 i 1214); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

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

369, 1571 i 1667), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że 

istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Stosownie do treści art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 oraz 8 ustawy PZP, Zamawiający wykluczy z 
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postępowania Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 

ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655), 

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

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania 

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w art. 25 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz  z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności. 

 

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

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

do wykluczenia. 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 i 4 do SIWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie,  

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Forma dokumentów: 

Oświadczenia muszą być złożone w formie oryginału. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia 

o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu brak 

podstaw wykluczenia. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
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udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

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

udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o 

którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SIWZ. 

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

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje 

o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SIWZ. 

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

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

dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda: 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale V 

ust. 1 pkt 2 lit. c) ppkt. i. SIWZ. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ; 

b) dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w 

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.  

Dowodami, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym są referencje lub inne 

dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;  

c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,  

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór 

wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Z powyższego wykazu musi 

jednoznacznie wynikać spełnianie przez Wykonawcę warunku opisanego w 

Rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. c) ppkt. ii. SIWZ. 

2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu  dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający 

żąda: 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

„Modernizacja szklarni adaptacyjnej oraz jej wyposażenia poprzez przebudowę  w trybie „zaprojektuj i 

wybuduj” w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i 

priorytetowych gatunków flory na terenie Polski””  

                                  Nr sprawy: 13/ZP/2020FL  

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 Strona 13 z 79 

 

a) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na co najmniej sumę gwarancyjną w wysokości 700 

000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych); 

3) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu Zamawiający żąda: 

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu. 

c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 

24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 

Forma dokumentów: 

- dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ muszą być złożone  

w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

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

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

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII ust. 5 pkt 

3) lit. a) - c) SIWZ.  

7. Zamawiający nie żąda przedstawienia dokumentów wymienionych w Rozdziale VII ust. 

5 pkt 3) lit. a) - c) SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza 
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powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego 

zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

PZP. 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 

pkt 3) lit. a) - c) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu (Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (Dokumenty powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert). 

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

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

mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

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

przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 

lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej 

niż odpowiednio do dokumentu 3 i 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

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

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz 

ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

Forma dokumentów: 

Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 10 SIWZ musi być złożone w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w Rozdziale VII ust. 5 pkt 3) SIWZ w formie elektronicznej pod 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

„Modernizacja szklarni adaptacyjnej oraz jej wyposażenia poprzez przebudowę  w trybie „zaprojektuj i 

wybuduj” w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i 

priorytetowych gatunków flory na terenie Polski””  

                                  Nr sprawy: 13/ZP/2020FL  

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 Strona 15 z 79 

 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli wskazane przez Wykonawcę i pobrane 

samodzielnie przez Zamawiającego ww. dokumenty są w języku obcym, Zamawiający 

żąda przedłożenia ich tłumaczenia na język polski. 

12. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w Rozdziale VII ust. 5 pkt 3) SIWZ, które znajdują się w posiadaniu 

zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 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. 

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 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, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 5 pkt 3) lit. a) - c) SIWZ składa każdy 

z nich. 

15. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) oraz rozporządzenia Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 1993).  

 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, za wyjątkiem oferty, oświadczeń i dokumentów wymienionych w 

Rozdziale VII SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym 
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mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których ustawodawca przewidział wyłącznie 

formę pisemną. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się 

numerem referencyjnym sprawy określonym w SIWZ - tj. 13/ZP/2020FL. 

3. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca, przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej lub osobiście na adres: 

 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny –  

Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa,  

 

lub  

 

drogą elektroniczną na adres e-mail: ob.sekr@obpan.pl 

 

Godziny pracy Zamawiającego: dni robocze od poniedziałku do piątku: 7:30-15:30 

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, 

niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez 

Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń wniosków lub informacji. Zamawiający 

uzna, że dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Zamawiający udzieli 

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

składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływem 

terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień. Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający 

zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie 

internetowej Zamawiającego: www.ogrod-powsin.pl 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w ust. 5. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego 

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

10. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania 

się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że 
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Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w 

szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie 

11. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się 

postępowaniem jest Maciej Jabłoński, e-mail: m.jablonski@obpan.pl. 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium.  

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania 

ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 20 000,00 zł (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych). 

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

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

Przedsiębiorczości (Dz.U. z  2020 r., poz. 299). 

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto 

Zamawiającego IBAN: PL 80 1130 1017 0020 1462 9420 0026. Przelew należy opisać 

w następujący sposób: Wadium w post. na modernizację szklarni w PAN OB CZRB 

nr sprawy 13/ZP/2020FL. 

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na 

koncie Zamawiającego (dzień, godzina). 

4. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, zaleca się aby kopia przelewu 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę została dołączona do oferty,  

a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu 

wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być 

złożony w oddzielnej kopercie.  

5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz winno być nieodwołalne, 

bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie oraz  winno zwierać zobowiązanie do 

wypłaty pełnej kwoty wadium w okolicznościach wskazanych w pkt 10 i 11 (art. 46 ust. 

4 a i art. 46 ust. 5 ustawy PZP).  

6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia 

żądano. 

7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
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została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  

o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po 

jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wadium w częściach, pod warunkiem, iż 

ich suma stanowiła będzie całość wadium wymaganego przez Zamawiającego. W 

przypadku zaistnienia przesłanki zatrzymania wadium Zamawiający zatrzyma całość 

wniesionego wadium, bez względu na to w ilu częściach zostało wniesione. 

13. Zobowiązanie gwaranta dot. zapłaty wadium, poza zgodnymi z obowiązującym prawem 

pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi gwaranta, nie może zawierać innych 

zastrzeżeń Gwaranta, w szczególności dot. konieczności kierowania żądania 

Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku 

dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy.  

14. Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

 

X. Termin związania ofertą. 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
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2. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres 

nie powoduje utraty wadium. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  

ofert. 

 

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 

2 do SIWZ;   

2) oświadczenia wskazane w Rozdziale VII ust. 1-4 SIWZ; 

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa  

o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii; 

4) pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej 

czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych), złożone w formie oryginału lub 

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 

5) zobowiązanie innego podmiotu – jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innego 

podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP; 

6) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy; 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką oraz oferta musi być podpisana zgodnie z przepisem art. 

78 KC, czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez 

niego upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania 

zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis musi być czytelny, 

pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego 

podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby 

podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, 

powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika 

brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis. 

3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert w formie elektronicznej. 
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4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie 

opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a 

cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. 

zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis 

treści. 

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 29/05/2020 r. do godz. 12:00 na 

adres: 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 

9. Koperta musi być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej 

treść oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę 

należy zaadresować wg wzoru: 

Oferta na wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. „Modernizacja szklarni 

adaptacyjnej oraz jej wyposażenia poprzez przebudowę  w trybie 

„zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana 

ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków 

flory na terenie Polski””, nr sprawy 13/ZP/2020FL - nie otwierać przed 

dniem ………../2020 r. godz. 12:00” 

 

10. Koperta, oprócz opisu jak wyżej, musi być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy 

(dopuszcza się odcisk pieczęci). 

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu 

oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie 

powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i 

oznakowanej w sposób określony w ust. 9 i 10, dodatkowo oznakowanej dopiskiem 

„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do oświadczenia o zmianie lub wycofaniu oferty 

Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że oświadczenie to zostało 

podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

12. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci 

kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 

13. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a 

wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby 
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podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć 

także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 

14. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania 

Wykonawcy/ Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa — winno być ono udzielone 

(podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, 

oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub 

kopii potwierdzonej notarialnie. 

15. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

16. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą 

Ofertę. 

17. W ofercie Wykonawca określi cenę za realizację zamówienia wg treści Formularza 

Oferty. 

18. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i poda firmy podwykonawców. 

19. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.) powinny zostać umieszczone w 

odrębnej, zaklejonej kopercie, opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa” dołączonej do 

oryginału oferty. Wykonawca w treści oferty, powinien umieścić, we właściwym dla 

zastrzeżonego dokumentu miejscu, informację, że jest on zastrzeżony oraz wykazać, że 

zastrzeżony dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy PZP). 

Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków 

wynikających z ustawy PZP, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że 

zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje 

daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

20. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i 

skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. akt III CZP 

74/05) ich odtajnieniem. 

21. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na 

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach 

innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy 

Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

22. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 

pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie 

niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z 

Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale 

VIII SIWZ, gdyż przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia 

zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 
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23. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp 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, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. 

 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Miejsce składania ofert - Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum 

Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 

Warszawa w Sekretariacie w budynku „Gronówek” w godz. 8.00 - 15.00 

2. Termin składania ofert - 29/05/2020 r.  do godz. 12:00 , 

3. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone. 

4. Miejsce otwarcia ofert - Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum 

Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 

Warszawa (sala konferencyjna w budynku „przyszklarniowym”) 

5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz.    

     12:30 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym 

pomieszczeniu niż wskazane w ust. 1 jako miejsce składania ofert. 

7. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 

kurierską. 

8. Otwarcie ofert jest jawne. 

9. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 

4 ustawy Pzp. 

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.ogrod-

powsin.pl  informacje dotyczące: 

l) 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. 

 

XIII.  Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Każdy  z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę za realizację przedmiotu 

zamówienia. Zaoferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia jest ceną 

ryczałtową i nie podlega zmianie w trakcie realizacji zamówienia, z wyjątkiem 

przypadków opisanych w umowie w sprawie zamówienia publicznego. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy w rozumieniu przepisu art. 632 

KC i obejmuje wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia 

oraz z warunkami i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego. 
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3. Cenę ryczałtową oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie 

indywidualnej kalkulacji, uwzględniając wszelkie koszty, opłaty i uzgodnienia  

niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty obsługi geodezyjnej, projektu 

organizacji placu budowy, gwarancyjne, podatki oraz rabaty, upusty itp. Zamawiający 

wymaga przedstawienia ceny ryczałtowej brutto, natomiast nie wymaga 

dołączania kalkulacji. 

4. Cena brutto zawiera stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). 

5. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty. 

6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch 

miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.: 

a) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół, 

b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę. 

W przypadku gdy cena po przecinku wynosi zero groszy Wykonawca nie ma 

obowiązku określania ceny zgodnie z powyższą zasadą. 

7. Cena oferowana przez Wykonawcę jest ostateczna, nie podlega negocjacjom i 

obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy. Rozliczenia będą prowadzone w 

złotych polskich. 

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

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

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

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

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. 

9. Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) dotyczące 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, oblicza cenę oferty bez uwzględnienia w 

niej kwoty należnego podatku VAT, w formularzu podając wyłącznie wartość netto, 

Zamawiający w takim przypadku zastosuje zapisy ust. 8. 

 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

1) Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia - 60%, 

2) Gwarancja na roboty budowlane - 30 %, 

3) Termin zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy - 10 %.  

Dla celów porównawczych, przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. 

2. Punkty (P1) za kryterium „cena ryczałtowa za całość zamówienia” będą przyznawane 

zgodnie z następującym wzorem: 
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% x 100 

gdzie: 

Cn – cena brutto oferty najniższej, 

Cb – cena brutto oferty badanej , 

P1 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena” 

P1: Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać, wynosi 60. 

3. Punkty (P2) przyznawane za kryterium „gwarancja” będą przyznawane zgodnie z 

następująca zasadą: przedłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane o każde 6 

miesięcy ponad obowiązujące 60-miesięczne minimum oznacza 5 punktów, zatem:  

Gwarancja o długości nie mniejszej niż 60- miesięczna: 0 punktów     

Gwarancja o długości nie mniejszej niż 66- miesięczna: 5 punktów    

Gwarancja o długości nie mniejszej niż 72- miesięczna: 10 punktów 

Gwarancja o długości nie mniejszej niż 78- miesięczna: 15 punktów 

Gwarancja o długości nie mniejszej niż 84- miesięczna: 20 punktów 

Gwarancja o długości nie mniejszej niż 90- miesięczna: 25 punktów 

Gwarancja o długości nie mniejszej niż 96- miesięczna: 30 punktów  

P2: Maksymalna liczba punktów które Wykonawca może uzyskać, wynosi 30. 

Okres gwarancji na roboty budowlane udzielony ponad 96 miesięcy nie będzie 

dodatkowo punktowany. W przypadku braku wskazania w formularzu ofertowym 

jakiejkolwiek wartości, Wykonawca otrzyma 0 punktów. 

4. Punkty przyznawane za kryterium „Termin zakończenia realizacji całego przedmiotu 

umowy” będą przyznawane w następujący sposób: 

• Zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż do 

8/12/2020 - 2 punkty 

• Zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż do 

1/12/2020 - 4 punkty 

• Zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż do 

24/11/2020 - 6 punktów 

• Zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż do 

17/11/2020 - 8 punktów 

• Zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż do 

10/11/2020 - 10 punktów 

 

P3: Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać, wynosi 10. W 

przypadku braku wskazania w formularzu ofertowym jakiejkolwiek wartości, Wykonawca 

otrzyma 0 punktów. 

 

5. Obliczenia punktów dla kryterium ceny (P1) będą dokonywane z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń). 

6. Suma punktów P1 + P2 + P3 stanowić będzie końcową ocenę danej oferty  

7. Wybór oferty najkorzystniejszej. 
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1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy uwzględnieniu 

powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację obliczoną jako suma 

punktów otrzymanych za poszczególne kryteria oceny ofert. 

2) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

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

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów 

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

8. Tryb badania i oceny ofert. 

1) W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców  wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

2) 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  

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3) Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy PZP dokona poprawienia 

omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny w ten sposób, że jeżeli cena ofertowa 

(brutto) podana liczbą, nie będzie odpowiadała cenie ofertowej (brutto) podanej 

słownie, przyjmie za prawidłową cenę ofertową (brutto) podaną słownie. 

9. Wezwanie do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia oświadczeń i 

dokumentów oraz złożenia pełnomocnictw. 

1) Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę, 

który nie złożył oświadczenia, o którym mowa w przepisie art. 25a ust. 1 ustawy 

PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w przepisie 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, do ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez 

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.  

2) Stosownie do treści przepisu art. 26 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, który nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

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

ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.  
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XV.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 

2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie 

umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

3. Przed podpisaniem umowy wykonawca powinien złożyć: 

1) aktualne kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia oraz przynależność do 

właściwych izb zawodowych osób przewidzianych do realizacji zamówienia; 

2) zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 

3) kopię umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego – w przypadku złożenia oferty przez podmioty 

występujące wspólnie (tj. konsorcjum); 

4) wykaz podwykonawców z zakresem powierzanych im zadań, o ile przewiduje się ich 

udział w realizacji zamówienia; 

5) złożenia wykazu pracowników realizujących zamówienie zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę w związku z zapisem określonym w Rozdziale III ust. 12 SIWZ. 

4. Niewniesienie zabezpieczenia lub nie dostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 

3, także po wezwaniu do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, zostanie uznane za 

uchylenie się od zawarcia umowy w rozumieniu art. 94 ust. 3 ustawy PZP.  

5. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie przepisu 

art. 94 ustawy PZP, z uwzględnieniem przepisu art. 139 ustawy PZP. 

6. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zgodnie z przepisem art. 147 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 8% kwoty wskazanej w ofercie. Zamawiający 

dopuszcza możliwość wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

częściach przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pod warunkiem, 

iż ich suma stanowiła będzie całość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

wymaganego  przez Zamawiającego. Bez względu na to czy zabezpieczenie zostanie 

wniesione w częściach przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, czy 

nie, odpowiadają oni solidarnie zarówno za wniesienie całości zabezpieczenia należytego 

wykonania zamówienia jak i za wykonanie umowy. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, w szczególności zapłaty kar umownych oraz ewentualnie roszczeń z 

tytułu rękojmi. 

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

następujących formach:  

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
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3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299). 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem bankowym na 

rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego numer: PL 80 1130 1017 0020 1462 

9420 0026, oznaczone tytułem: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr 

sprawy 13/ZP/2020FL. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach, oryginał 

dokumentu zabezpieczenia należy złożyć Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem 

umowy, przy czym jego treść musi uzyskać wcześniejszą akceptację Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu  

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

8. Z dokumentu gwarancji/poręczenia winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat 

należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na 

pierwsze żądanie Zamawiającego, a sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych 

sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3. 

10. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

11. Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia. 

12. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi z wady Zamawiający zatrzyma 30 % 

wysokości zabezpieczenia, które zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady.  

13. Zamawiający zaznacza, iż treść wzoru umowy będącego integralną częścią SIWZ 

przedstawia również regulacje związane z zabezpieczeniem należytego wykonania 

umowy. 

14. Istotne postanowienia, jakie powinny zawierać poręczenia lub gwarancje: 

1) sformułowanie „gwarancja/poręczenie” w języku wystawienia 

gwarancji/poręczenia, jej numer oraz ewentualnie inną informację identyfikującą 

wystawioną gwarancję/poręcznie np. rodzaj gwarancji/poręczenia; 

2) klauzulę wskazującą, iż gwarancja/poręczenie jest nieodwołalna i bezwarunkowa; 

3) Beneficjenta, tj. Polskę Akademię Nauk; 

4) Zleceniodawcę; 

5) Gwaranta/Poręczyciela; 
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6) informację identyfikującą źródłowy stosunek umowny przez wskazanie przedmiotu 

umowy i jej numeru; 

7) maksymalną kwotę do zapłaty; 

8) postanowienie, że gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy i dotyczy pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w szczególności zapłaty kar umownych oraz 

ewentualnie roszczeń z tytułu rękojmi; 

9) postanowienie, że Gwarant/Poręczyciel wypłaci Beneficjentowi kwotę do 

określonej wysokości na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzasadnienia 

żądania, o ile Beneficjent stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu 

należna w związku z zaistnieniem choćby jednego z warunków wymienionych w 

umowie i wyszczególni zaistniały warunek lub warunki; 

10) termin w jakim zostanie zapłacona żądana kwota; 

11) warunki zapłaty, pisemną formę żądania zapłaty i oświadczenia Beneficjenta; 

12) okres obowiązywania gwarancji/poręczenia; 

13) sposób doręczenia Gwarantowi/Poręczycielowi żądania zapłaty (w tym adres do 

korespondencji); 

14) postanowienie, że wszelkie prawa i obowiązki wynikające z gwarancji/poręczenia 

podlegają ustawodawstwu polskiemu; 

15) postanowienie, że sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów 

wynikłych z gwarancji/poręczenia jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Beneficjenta; 

16) klauzulę indentyfikacyjną; 

17) zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać warunki 

zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu i Wykonawca nie może w żaden sposób 

(np. żądaniem dodatkowych dokumentów, stawianiem dodatkowych warunków) 

ograniczać prawa Zamawiającego do dysponowania zabezpieczeniem 

w okolicznościach wymienionych w umowie; 

18) kopie pełnomocnictwa/w dla osoby/osób podpisującej/ych gwarancję, udzielone 

przez osobę/osoby upoważnione w KRS gwaranta, potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez osobę upoważnioną w KRS gwaranta, lub innego pracownika 

gwaranta, albo przez notariusza. 

 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy 

albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z 

nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

 

1. Zamawiający zawrze umowę według wzoru umowy zawartego w SIWZ - Wzór umowy 

stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 
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3. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

zobowiązany jest do wskazania tego w formularzu oferty, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 2 do SIWZ. Powierzenie wykonanie części zamówienia podwykonawcom 

na późniejszym etapie może nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ i 

Umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

5. Przed zawarciem Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, projekt 

umowy z podwykonawcą i z dalszym podwykonawcą, dotyczącą powierzonej mu części 

zamówienia. 

6. Istotne zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności i zostały przewidziane w Załączniku nr 8 do SIWZ. 

7. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 6 muszą być dokonywane z zachowaniem 

przepisu art. 140 ust. 3 ustawy PZP, stanowiącego że umowa podlega unieważnieniu w 

części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, z 

uwzględnieniem art. 144 ustawy PZP. 

 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także 

innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę 

prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179 - art. 198g ustawy PZP. 

 

XIX. Postanowienia ogólne. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia w zakresie 

powtórzenia przedmiotu umowy, o którym mowa w przepisach art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 

ustawy PZP. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich (PLN).  

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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8. Powołując się na przepis art. 24aa ustawy PZP Zamawiający najpierw dokona oceny 

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

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca ten uchylał się będzie od zawarcia umowy, 

Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert. 

9.  Oryginał SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu Zamawiającego, 

stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego 

dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na 

stronie internetowej – www.ogrod-powsin.pl 

 

XX. Postanowienia dotyczące umów o podwykonawstwo: 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi przedmiot umowy za 

wyjątkiem czynności i prac powierzonych podwykonawcom. 

2. Zakres i wartość czynności, jak i prac przewidzianych do wykonania przez 

podwykonawców wraz z podaniem ich nazw (firm), wysokością należnego na ich rzecz 

wynagrodzenia oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego kopią umowy o 

podwykonawstwo z nimi zawartą stanowi lub będzie stanowił w przyszłości załącznik 

nr 2 do umowy i będzie podlegał aktualizacji sukcesywnie po zgłaszaniu 

Zamawiającemu przez Wykonawcę kolejnych podwykonawców w trakcie realizacji 

umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca albo dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedkładać 

Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub 

usługi wykonywane w ramach robót budowlanych, a także projekt jej zmiany, oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w 

ciągu 7 dni od sporządzenia projektu umowy albo zawarcia umowy o podwykonawstwo 

albo zmiany tej umowy. W razie niespełnienia przez projekt umowy albo umowy  

o podwykonawstwo wymagań zawartych w Specyfikacji Zamawiający może zgłosić 

podwykonawcy odpowiednio zastrzeżenia albo sprzeciw w terminie 14 dni od daty 

przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo albo poświadczonej kopii 

przedmiotowej umowy. Zastrzeżenia albo sprzeciw winny być zgłoszone w formie 

pisemnej. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń albo sprzeciwu w 

powyższym terminie uważa się za wyrażenie przez niego zgody na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmianę. Zamawiający zastrzega, iż zawarcie lub zmiana 

umowy o podwykonawstwo pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą 

wymaga przedłożenia mu pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie rzeczonej umowy. 

Przez zmianę umowy Zamawiający rozumie powierzenie części robót podwykonawcy 

innemu niż wskazany w załączniku nr 2 do umowy, zmianę terminu realizacji umowy, 

modyfikację zakresu robót, czy ich wartości, zleconych danemu podwykonawcy. 

4. W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę umowy z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w zakresie 

opisanym w umowie, Wykonawca, podwykonawca zobowiązany będzie skierować do 
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Zamawiającego umotywowany i uzasadniony wniosek o zmianę umowy z 

podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy). Wniosek ten ww. podmioty przedkładają Zamawiającemu wraz z 

projektem umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi 

wykonywane w ramach robót budowlanych, a także projektem jej zmiany, oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w 

terminie określonym w ust. 3 zdanie 1. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą odpowiada wobec 

Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania  

i zaniechania. 

6. Wykonawca zapewni w umowach o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) rozszerzenia odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy) za wady fizyczne na okres nie krótszy od okresu, w którym 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za te wady wobec Zamawiającego. 

7. Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie może przystąpić do realizacji robót przed 

uzyskaniem przez Wykonawcę zgody Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą 

(dalszym podwykonawcą) umowy. 

8. W przypadku przystąpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robót na 

inwestycji przed akceptacją umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez 

Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 lub pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę 

zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 

ust. 2 umowy. 

9. W przypadku przystąpienia podwykonawcy do robót na inwestycji pomimo nie 

uzyskania przez Wykonawcę (podwykonawcę) zgody na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) Zamawiający 

uprawniony będzie ponadto do odstąpienia od umowy z Wykonawcą, w całości lub 

części, w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu na 

inwestycji robót przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę). W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 

umowy. 

10. Podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) w rozumieniu umowy jest każdy podmiot 

(osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej) wykonujący na podstawie umowy z Wykonawcą (podwykonawcą), zwanej 

umową o podwykonawstwo, jakiekolwiek roboty budowlane lub innego rodzaju prace 

(także na podstawie umowy o dzieło, umowy sprzedaży z montażem, dostawy z 

montażem lub umowy zlecenia) na terenie budowy, z wyłączeniem kierownika robót. 

11. Wykonawca jest zobowiązany wykazać i udokumentować Zamawiającemu, że 

podwykonawca (dalszy podwykonawca) lub osoby, którymi on się posługuje przy 

realizacji umowy o podwykonawstwo posiadają uprawnienia lub inne zasoby 

pozwalające im spełnić warunki udziału w niniejszym postępowaniu postawione przez 
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Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawcę z 

którejkolwiek z wyżej wymienionych osób wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz 

Zamawiającego, która zostanie udzielona po udowodnieniu przez podwykonawcę, iż 

zaproponowane osoby lub on sam spełniają ww. warunki. 

12. Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w 

wyniku, którego zawarto umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów 

będących jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot (podwykonawca).  

14. Zamawiający wymaga, aby projekt każdej umowy o podwykonawstwo na roboty 

budowlane, zawieranej przez Wykonawcę, jego podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zawierał, co najmniej poniższe postanowienia pod rygorem wniesienia 

przez Zamawiającego zastrzeżeń do ww. projektu umowy w terminie 14 dni od daty 

jego przedłożenia: 

1) o obowiązku przedkładania przez podwykonawcę Wykonawcy projektu umowy  

o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonywane w 

ramach robót budowlanych, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w ciągu 7 dni od 

sporządzenia projektu umowy albo zawarcia umowy o podwykonawstwo albo 

zmiany tej umowy. W razie niespełnienia przez projekt umowy albo umowy o 

podwykonawstwo wymagań zawartych w punktach 1 – 6   Wykonawca może 

zgłosić podwykonawcy w formie pisemnej odpowiednio zastrzeżenia albo sprzeciw 

w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo 

albo poświadczonej kopii przedmiotowej umowy. 

2) o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą; 

3) o odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za działania lub 

zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania; 

4) o obowiązku posiadania przez podwykonawcę lub osoby, którymi on się posługuje 

przy realizacji umowy o podwykonawstwo, uprawnień lub innych zasobów 

pozwalających im spełnić warunki udziału w niniejszym postępowaniu postawione 

przez Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ. Zmiana lub rezygnacja przez 

podwykonawcę z którejkolwiek z wyżej wymienionych osób wymaga uprzedniej 

zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego, która zostanie udzielona po udowodnieniu 

przez podwykonawcę, iż zaproponowane osoby lub on sam spełniają ww. warunki; 

5) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę z tytułu realizacji 

umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury; 

6) o obowiązku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, w razie uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
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Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane. 

 

XXI. Załączniki do SIWZ. 

1. Załącznik nr 1 -  Program funkcjonalno-użytkowy; 

2. Załącznik nr 2 - Wzór formularza ofertowego; 

3. Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia - składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 

4. Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia - składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

5. Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej; 

6. Załącznik nr 6 - Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych; 

7. Załącznik nr 7 - Wzór wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

przedmiotu zamówienia; 

8. Załącznik nr 8 - Wzór umowy; 

9. Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
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Załącznik 2 do SIWZ 

WZÓR 

FORMULARZ      OFERTY 

_____________________________________________________________________ 

ZAMAWIAJĄCY –   

                       

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02 - 973 Warszawa 

 

Nazwa (Firma) Wykonawcy –  

 

…………………………………………………………………………………., 

Adres siedziby –  

 

……………………………………………………………………………………, 

Adres do korespondencji –  

 

……………………………………………………………………………………, 

 

 

Tel. - ......................................................; fax - ......................................................; 

 

 

E-mail: ..............................................................; 

 

 

NIP - .................................................; REGON - .................................................; 

 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Modernizację szklarni 

adaptacyjnej oraz jej wyposażenia poprzez przebudowę  w trybie „zaprojektuj i 

wybuduj” w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ 

rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski””  składamy 

poniższą ofertę: 

 

1) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną kwotę netto 

……………………….…………*, plus należny podatek VAT, co daje kwotę brutto 

…....................................*, (słownie: ................................................................ *),  

2) oświadczamy, że zgodnie z zapisami SIWZ, określonymi w Rozdziale III ust. 7 SIWZ 

oferujemy usługi gwarancyjne spełniające warunki i wymagania wynikające ze SIWZ, 

w szczególności w odniesieniu do ich zakresu, formy realizacji oraz wymaganego 

okresu wynoszącego 60 miesięcy.  Jednakże mając na uwadze postanowienia 
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Rozdziału XIV ust. 3 SIWZ, w celu uzyskania dodatkowych punktów w kryterium 

oceny ofert w tym zakresie oświadczam, że oferowany okres gwarancji zamiast do 60 

miesięcy będzie wynosić:  …………. miesięcy.*, 

3) oświadczamy, że zgodnie z treścią Rozdziału IV SIWZ, zobowiązujemy się wykonać 

przedmiot umowy w terminie do 15.12.2020 r. Jednakże mając na uwadze zapisy 

określone w Rozdziale XIV ust. 4  SIWZ, w celu uzyskania dodatkowych punktów 

w kryterium oceny ofert w tym zakresie oświadczam, że oferuję wykonanie całości 

prac w terminie do ……………….2020 * 

4)oświadczamy, że wybór oferty: Składając ofertę, informujemy Zamawiającego, że wybór 

naszej oferty: 

(W przypadku wyboru opcji a), opcję b) należy przekreślić. W przypadku wyboru opcji 

b), należy uzupełnić wymagane informacje, a opcję a) przekreślić) 

a) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

b) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

Z uwagi na to, iż wybór naszej oferty 

będzie prowadził do powstania obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego 

wskazuję(emy) informacje, o których mowa 

w art. 91 ust. 3a ustawy PZP: Nazwa 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 

lub świadczenie będzie prowadzić do 

powstania obowiązku podatkowego u 

Zamawiającego1 

Wartość towaru lub usługi bez podatku od 

towarów i usług 

……………………………………………

…… 

……………………………………………

…. 

……………………………………………

…… 

……………………………………………

…. 

5) oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami 

i warunkami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ i potwierdzamy przyjęcie 

warunków umownych i warunków płatności zawartych w SIWZ i we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik do SIWZ, 

6) wadium zostało wniesione w dniu …..….……. w formie: 

………………………………… ………………………………………………..……. ,  

                                            

1 Wykonawca wypełnia tabelę tylko w przypadku, gdy wybór jego oferty prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
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7) prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto*: ............................. 

…………...………………... (dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium 

przelewem)*, 

8) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty jej otwarcia, 

9) oświadczamy, że zobowiązujemy się do wniesienia tytułem zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy równowartość 8 % wartości ceny ofertowej nie później niż w dacie 

zawarcia umowy, 

10) Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 

(właściwe zaznaczyć):   mikroprzedsiębiorstwem     małym przedsiębiorstwem  

 średnim przedsiębiorstwem 
Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):  

Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 

milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

11) OŚWIADCZAMY, że: 

- Zamówienie zamierzamy wykonać samodzielnie lub 

- Zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia niżej 

wymienionym podwykonawcom (*niepotrzebne skreślić, a wymagane informacje 

uzupełnić, jeśli dotyczy): 

 

L.p. 

Zakres części zamówienia 

powierzonej do wykonania 

podwykonawcy 

Nazwa podwykonawcy 

Określenie części 

zamówienia 

powierzonej do 

wykonania 

podwykonawcy (% 

lub zł) 

    

    

12) Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu. 

13) Zgodnie z Rozdziałem VII ust. 11 SIWZ wskazuję dostępność poniżej wskazanych 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ w formie 
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elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych (jeżeli dotyczy): 

 

Nazwa oświadczenia lub dokumentu (lub 

odpowiednie odesłanie do dokumentu wymaganego 

w SIWZ np. Rozdział VII ust. 5 pkt 3 SIWZ) 

Adres strony internetowej 

ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy 

danych 

  

  

  

14) Strony oferty od….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2019 

r., poz. 1010 ze zm.). Zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione oraz 

wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

(wypełnić jeżeli dotyczy, w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa 

zastosowanie mają zapisy określone w Rozdział XI ust. 19 SIWZ) 

15) w przypadku przyznania zamówienia - zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

16) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej oferty oraz  

w sprawach dotyczących ewentualnej realizacji umowy jest: ……….…………….., e-

mail: …………………., tel.: ………………….. (można wypełnić fakultatywnie), 

17) oferta liczy ........................* kolejno ponumerowanych kart, 

18) załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 

– oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków w postępowaniu, zgodnie z 

formularzem zawartym w Załączniku 4 do SIWZ 

– oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z formularzem 

zawartym w Załączniku 3 do SIWZ 

 

inne – .................................................................*. 

 

Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach jego 

załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić. 

 
 

 

Miejscowość .................................................. dnia ....................................... ................  

 

 

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

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)  
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Załącznik 3 do SIWZ 

WZÓR 

ZAMAWIAJĄCY –   

                       

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02 - 973 Warszawa 

 

 

Wykonawca: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Modernizację szklarni adaptacyjnej oraz jej wyposażenia poprzez przebudowę  w trybie 

„zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ 

i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski””, nr 

sprawy 13/ZP/2020FL, oświadczam co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2 i pkt 8 ustawy Pzp. 

 

 

..............................................., dnia ..................................     ............................................ 

        miejscowość                           podpis  
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2 i pkt 8  

ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………… 

 

 

..............................................., dnia ..................................         ................................... 

        miejscowość                           podpis  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

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

niniejszym postępowaniu, tj.:  

………………………………………………………………..……….…………………

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

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

..............................................., dnia ..................................     ............................................ 

        miejscowość                           podpis  

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

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

……………………………………………………………………………………………

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

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

 

..............................................., dnia .............................        ................................ 

        miejscowość                           podpis  
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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 .........................         ……………………….. 

        miejscowość                           podpis  
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Załącznik 4 do SIWZ 

WZÓR 

 

ZAMAWIAJĄCY –   

                       

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02 - 973 Warszawa 

 

 

Wykonawca: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Modernizację szklarni adaptacyjnej oraz jej wyposażenia poprzez przebudowę  w trybie 

„zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ 

i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski””, nr 

sprawy 13/ZP/2020FL, oświadczam co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt 2. 

 

 

 

............................................, dnia ..............................           ............................... 

        miejscowość                           podpis  
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW:  

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

określonych przez zamawiającego w ……………………………………………………… 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki 

udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

……………………………………………… w następującym zakresie: 

…………………………………………………………………..(wskazać podmiot i określić 

odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

..............................................., dnia ....................        .................................. 

        miejscowość                           podpis  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

..............................................., dnia ..................         ................................... 

        miejscowość                           podpis  
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Załącznik 5 do SIWZ 

WZÓR 

 

ZAMAWIAJĄCY –   

                       

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02 - 973 Warszawa 

 

 

Wykonawca: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Modernizację szklarni adaptacyjnej oraz jej wyposażenia poprzez przebudowę  w trybie 

„zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ 

i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski””, nr 

sprawy 13/ZP/2020FL oświadczam/my, że: 

 

 

a) należę/my do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze 

zm.), wraz  z  następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty:* 

1) ………………………………………………………………...……… 

2) ………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………… 

 

b) nie należę/my do grupy kapitałowej, wraz z innymi wykonawcami, którzy złoży 

odrębne oferty* 
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* niepotrzebne skreślić 

 

Uwaga: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 

złożyć, wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 

 

 

 

..............................................., dnia ..................         ................................... 

        miejscowość                              podpis 
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Załącznik 6 do SIWZ 

WZÓR 

ZAMAWIAJĄCY –   

                       

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02 - 973 Warszawa 

 

Wykonawca: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

Wykaz wykonanych robót budowlanych 

 

(zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. c) ppkt i. SWZ.) 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy na „Modernizację szklarni 

adaptacyjnej oraz jej wyposażenia poprzez przebudowę  w trybie „zaprojektuj i wybuduj” 

w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, 

zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski””, nr sprawy 

13/ZP/2020FL.  

 

ROBOTA BUDOWLANA [1] 

1 
Wykonawca  

   (nazwa) 
 

2 

Przedmiot umowy 

(opis pozwalający na 

stwierdzenie spełniania 

warunku określonego  

w Rozdz. V ust. 1 pkt 2 lit c)  

ppkt i. SIWZ);  

(należy wpisywać wyłącznie 

roboty obejmujące swoim 

zakresem wykonanie 

przedmiotu zamówienia). 
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3 
Wartość robót 

(brutto) 
 

4 
Termin wykonania 

(dd-mm-rr) 
 

5 

Odbiorca robót 

(nazwa i adres)   

6 
Sposób dysponowania  

(niepotrzebne skreślić)  Zasób własny Wykonawcy / zasób podmiotu trzeciego  

ROBOTA BUDOWLANA [2] 

1 
Wykonawca  

   (nazwa) 
 

2 

Przedmiot umowy 

(opis pozwalający na 

stwierdzenie spełniania 

warunku określonego  

w Rozdz. V ust. 1 pkt 2 lit c)  

ppkt i. SIWZ);  

(należy wpisywać wyłącznie 

roboty obejmujące swoim 

zakresem przedmiot 

zamówienia). 

 

3 
Wartość robót 

(brutto) 
 

4 
Termin wykonania 

(dd-mm-rr) 
 

5 

Odbiorca robót 

(nazwa i adres)   

6 
Sposób dysponowania  

(niepotrzebne skreślić)  Zasób własny Wykonawcy / zasób podmiotu trzeciego  
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* Do wykazu należy załączyć dowody określające, że ww. roboty budowlane zostały 

wykonane należycie oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty. 
 

 

 

 

 
……………….……………………….. 

(data, imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

ROBOTA BUDOWLANA [3] 

1 
Wykonawca  

   (nazwa) 
 

2 

Przedmiot umowy 

(opis pozwalający na 

stwierdzenie spełniania 

warunku określonego  

w Rozdz. V ust. 1 pkt 2 lit c)  

ppkt i. SIWZ);  

(należy wpisywać wyłącznie 

roboty obejmujące swoim 

zakresem przedmiot 

zamówienia). 

 

3 
Wartość robót 

(brutto) 
 

4 
Termin wykonania 

(dd-mm-rr) 
 

5 

Odbiorca robót 

(nazwa i adres)   

6 
Sposób dysponowania  

(niepotrzebne skreślić)  Zasób własny Wykonawcy / zasób podmiotu trzeciego  
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Załącznik 7 do SIWZ 

WZÓR 

 

ZAMAWIAJĄCY –   

                       

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02 - 973 

Warszawa 

 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………………… 

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

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

WYKAZ OSÓB, 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację 

szklarni adaptacyjnej oraz jej wyposażenia poprzez przebudowę  w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „FlorIntegral - 

zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski””, nr sprawy 13/ZP/2020FL. 
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Lp. Imię i nazwisko Funkcja 

Podmiot, na rzecz 

którego realizowana 

była usługa/robota 

Posiadane uprawnienia i doświadczenie 

(Opis pozwalający na stwierdzenie spełniania wymagań 

określonych w Rozdz. V ust. 1 pkt 2 lit. c) ppkt ii. SIWZ) 

Informacja o 

podstawie do 

dysponowania 

osobą* 

1  
Kierownik 

budowy 
 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń  

 

Zakres uprawnień: …………….. 

Numer uprawnień: ……………… 

Data nadania uprawnień: ……………………. 

Nazwa organu, który nadał uprawnienia: …………… 

Doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi: 

1……………………………………………. 

2……………………………………………. 

 

 

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

na potrzeby wykonania zamówienia. 

 
 

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

                                            data                                                   imię i nazwisko                       podpis wykonawcy lub osoby    

                                                                                                                                                               upoważnionej 
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Załącznik 8 do SIWZ 

WZÓR 

 

Wzór umowy 

UMOWA nr ………………….. 

 

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

Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie (00-901) w Pałacu Kultury i Nauki przy 

Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083 - Ogród 

Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 

2, 02-973 Warszawa, Polska NIP: 525-15-75-083,  

 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  reprezentowanym przez: 1. ………. – …………….., 

przy kontrasygnacie finansowej xxx, 

 

a ………………………, wpisanym do ………, zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez:   

……….. 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej zwanej „ustawą PZP”, zawarto umowę, dalej zwaną 

„Umową” następującej treści:  

 

§ 1. 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji Wykonawcy 

inwestycji i wykonania w formule „zaprojektuj i wybuduj” wszelkich czynności 

związanych z realizacją prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych, 

polegających na przebudowie szklarni adaptacyjnej oraz jej wyposażenia w PAN - 

Ogrodzie Botanicznym CZRB przy ul. Prawdziwka 2 w Powsinie” (zwane dalej w 

umowie „inwestycją/zadaniem inwestycyjnym” lub „Przedmiotem Umowy”). 

2. Zakres czynności i prac objętych Umową określony jest szczegółowo w dokumentacji 

postępowania przetargowego, w szczególności Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) oraz Programie funkcjonalno-użytkowym - 

Załączniku 1 do SIWZ (dalej zwanym „PFU”). 

3. Integralną częścią Umowy są: 

1)  dokumentacja postępowania przetargowego (załącznik nr 1); 

2)  oferta Wykonawcy (załącznik nr 2), 

3)  harmonogram rzeczowo finansowy (załącznik nr 3),  

4)  lista podwykonawców z określeniem zakresu i wartości robót przewidzianych do 

wykonania (załącznik nr 4), o ile są przewidziani na etapie podpisywania umowy, 
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4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Umowa jest współfinansowana ze środków 

unijnych w ramach Projektu pn. „Florintegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ 

rzadkich,  zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” 

(POIS.02.04.00-00-0006/17), a tym samym zobowiązuje się respektować przy 

wykonywaniu Umowy krajowe oraz unijne przepisy dotyczące wydatkowania środków z 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w tym w zakresie informacji, promocji oraz 

przechowywania dokumentacji związanej z Przedmiotem Umowy. Wykonawca 

zobowiązuje się do umożliwienia wglądu Zamawiającemu oraz innym upoważnionym do 

tego instytucjom, w tym instytucjom kontrolującym, do dokumentów związanych z 

Przedmiotem Umowy.  

 

§ 2. 

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

stosowną bazą do wykonania Przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się wykonać 

Przedmiot Umowy przy zachowaniu należytej zawodowej staranności, zgodnie z prawem 

budowlanym i pod nadzorem uprawnionych osób. 

2. Wykonawca oświadcza, że w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane  

z realizacją Umowy, w tym w szczególności: koszty projektu, organizacji placu budowy, 

organizacji ruchu, koszty urządzenia zaplecza socjalnego, tymczasowego ogrodzenia, 

wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki, odtworzenia, gwarancyjne, koszty i opłaty 

związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę), opinii 

i uzgodnień oraz iż dokonał szczegółowej wizji (szczegółowych oględzin) terenu, na 

którym będzie realizowana inwestycja, celem rozeznania pełnego zakresu prac 

związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.  

W przypadku, gdyby do zrealizowania Inwestycji lub jakiejkolwiek jej części konieczne 

było uzyskanie jakichkolwiek dodatkowych pozwoleń administracyjnych lub istniałby 

obowiązek notyfikacji określonych czynności we właściwych organach 

administracyjnych, innych niż określone w Umowie, lub gdyby zaszła konieczność 

modyfikacji pozwoleń koniecznych do realizacji Umowy, obowiązek wykonania tych 

czynności będzie obciążał Wykonawcę, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się i nie wnosi zastrzeżeń do SIWZ, w tym PFU,  

stanowiących załącznik nr 1 do Umowy oraz zobowiązuje się do prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Umowy bez względu na ewentualne wady, błędy i braki w tej 

dokumentacji możliwe do zauważenia przy dochowaniu należytej staranności, oraz że nie 

będzie wnosił o dodatkowe wynagrodzenie. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego 

dokumentacja lub teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania robót, albo 

jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonywaniu 

robot, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, z 

pisemnym uzasadnieniem swojego stanowiska. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące wskazane poniżej czynności, będą 
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zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę jako jego pracownicy na podstawie 

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

pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).  

5. Wskazane czynności, to wykonywanie robót w zakresie: 

1) demontaż i utylizacja instalacji wewnętrznych (elektrycznej, centralnego 

ogrzewania); 

2) rozbiórka ścian wewnętrznych; 

3) demontaż i utylizacja wyposażenia szklarni; 

4) demontaż i utylizacja szklenia dachu i ścian zewnętrznych; 

5) demontaż i utylizacja konstrukcji stalowej dachu i ścian; 

6) rozbiórka i utylizacja posadzki betonowej; 

7) rozbiórka fundamentów betonowych; 

8) niwelacja terenu; 

9) wytyczenie geodezyjne zamierzenia inwestycyjnego; 

10) wykopy pod fundamenty; 

11) betonowanie fundamentów zewnętrznych i wewnętrznych; 

12) demontaż szklenia ściany wspólnej; 

13) demontaż konstrukcji stalowej ściany wspólnej; 

14) montaż konstrukcji stalowej szklarni; 

15) montaż okładziny ścian zewnętrznych z płyt warstwowych; 

16) montaż szkła na dachu; 

17) wykonanie posadzek przemysłowych wewnętrznych z izolacją termiczną; 

18) montaż konstrukcji ścian wewnętrznych; 

19) montaż szkła na ścianach wewnętrznych; 

20) montaż drzwi i bramy; 

21) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania; 

22) wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej; 

23) wykonanie instalacji energetycznej; 

24) montaż wyposażenia technologicznego; 

25) montaż systemu sterowania klimatem. 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w § 2 ust. 5 czynności.  

Przedłożenie żądanych danych i dokumentów, w trakcie realizacji zamówienia nastąpi  

na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

7. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane § 2 ust. 5 czynności w zakresie realizacji 
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zamówienia umowa przewiduje możliwość żądania przez Zamawiającego w 

szczególności: 

1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

3) innych dokumentów 

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres 

obowiązków pracownika.  

W pozostałym zakresie dane (w szczególności kopie umów/dokumentów/i inne, 

poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę)  powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z właściwymi przepisami powszechnie 

obowiązującymi (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 

8. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 5 czynności, 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej, określonej w § 19 ust. 2 pkt 7. 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 § 2 ust. 5 czynności.  

9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów zawartych przez Wykonawcę z 

ww. pracownikami w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 

6 i 7, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na 

podstawie umowy o pracę, co będzie skutkować naliczeniem kar umownych zgodnie z § 

19 ust. 2 pkt 7. 

 

§ 3. 

1. Każda ze stron zobowiązuje się do dołożenia należytej zawodowej staranności przy 

realizacji Umowy, w tym także do pełnej współpracy z drugą stroną w celu zapewnienia 

należytego i terminowego jej wykonania. 

2. Strony ustalają, że przedstawicielami Zamawiającego w toku realizacji Umowy będą: 

1) .........................................................  

2) .......................................................... 

3. Strony ustalają, że przedstawicielami Wykonawcy w toku realizacji umowy będą,: 
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1) kierownik budowy - ………….., email: ……….., tel.:………….; 

2) kierownik robót w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych - ………….., email: ……….., tel.:………….; 

3) projektant posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - ………….., 

email: ……….., tel.:………….;  

4. Zamawiający może w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zgłosić uzasadniony 

sprzeciw wobec osoby lub osób wymienionych w ust. 3. W takim przypadku Wykonawca 

jest zobowiązany do jej lub ich zmiany w terminie 7 dni od zgłoszenia przez 

Zamawiającego. Ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

5. Strony zgodnie ustalają, że zmiana osób wykazanych w ust. 3 oraz przeznaczonych 

zgodnie z ofertą do realizacji Umowy w treści oferty Wykonawcy wymaga uprzedniej 

pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego i dopuszczalna jest wyłącznie 

w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności z powodu choroby lub innych zdarzeń 

losowych powodujących niemożność wykonywania powierzonego jej zakresu 

obowiązków, a wskazane w zastępstwie osoba lub osoby muszą posiadać nie niższe 

kwalifikacje i nie mniejsze doświadczenie spełniające, niż osoba zmieniana. 

6. Zmiana osób wskazanych w ust. 2 przez Zamawiającego wymaga zawiadomienia 

Wykonawcy o dokonanej zmianie i nie stanowi zmiany Umowy. 

 

§ 4. 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy ustalona została na podstawie złożonej oferty i ma charakter ryczałtowy oraz 

uwzględnia w szczególności wszystkie koszty wykonania dokumentacji, wszelkich robót 

(materiały, wyposażenie, robocizna) niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

koszty robót przygotowawczych, wykończeniowych, porządkowych, koszty 

zabezpieczeń, wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu 

umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty 

usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji. Cena ryczałtowa umowy nie 

będzie podlegać waloryzacji i zmianom, za wyjątkiem przypadków opisanych w umowie. 

2. Wynagrodzenie za przedmiot Umowy wynosi netto …………… PLN, (słownie: 

……………………. złotych …/100), która po doliczeniu obowiązującej stawki podatku 

od towarów i usług (…%) daje kwotę brutto: ……………………. PLN, (słownie: 

………………………….. złotych …/100). 

3. Za dzień płatności wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

4. Stwierdzone wady jednych parametrów Przedmiotu Umowy nie mogą podlegać 

kompensacji polepszeniem jakości innych parametrów Przedmiotu Umowy. 

5. Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji i zmianom, za wyjątkiem przypadków 
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opisanych w umowie, w szczególności: 

1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. W przypadku ustawowego 

obniżenia lub podwyższenia stawki podatku od towarów i usług w okresie realizacji 

umowy, Strony dokonają stosownej zmiany pozostałej do zapłaty należności 

wynikającej z umowy, po przeprowadzeniu ustaleń i zawarciu aneksu, dla tej części 

wynagrodzenia umownego, której zmiana dotyczy; 

2) ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z 

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

2018 r. poz. 2177 ze zm.) wpływającej na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 

którego wypłata nastąpiła po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany 

wysokości minimalnego wynagrodzeniu za pracę; 

3) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266 

ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.) 

wpływającej na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła 

po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmian ww. zasad lub wysokości 

stawek składek; 

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

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

kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.), wpływającej na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu wejścia w życie 

przepisów dokonujących zmian ww. zasad lub wysokości stawek składek. 

6. W przypadkach określonych w ust. 5 pkt 2 - 4, Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 

14 dni od dnia wejścia w życie nowych przepisów, może zwrócić się do Zamawiającego 

z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Zasadność wzrostu wynagrodzenia 

Wykonawcy z ww. przyczyn będzie rozpatrywane w poniżej opisanym trybie: 

1) Wykonawca wraz z wnioskiem, będzie zobowiązany pisemnie przedstawić 

Zamawiającemu szczegółową kalkulację uzasadniającą wzrost/obniżenie kosztów, 

wynikający ze zmiany ww. przepisów. Z uprawnienia tego może skorzystać również 

Zamawiający. Jeżeli po upływie 14 – dniowego terminu, Wykonawca nie zwróci się 

do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, Zamawiający uzna, iż zmiany 

przepisów nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 
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2) Zamawiający dokona analizy przedłożonej kalkulacji w terminie nie dłuższym niż 

14 dni od dnia jej otrzymania. W wyniku przeprowadzenia analizy Zamawiający jest 

uprawniony do następujących działań: 

a) jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja potwierdza wzrost kosztów 

ponoszonych przez Wykonawcę, Stron zmienią Umowę w tym zakresie; 

b) jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja nie potwierdza wzrostu kosztów 

wykonania zamówienia, w wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę, nie 

wyrazi zgody na wprowadzenie zmiany, o czym poinformuje Wykonawcę, 

przedstawiając stosowne uzasadnienie. W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania odmowy od Zamawiającego, Wykonawca może ponownie 

przedstawić kalkulację uzasadniającą wzrost kosztów, z uwzględnieniem uwag 

Zamawiającego. Zamawiający ponownie dokona jej analizy, w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, a następnie postąpi odpowiednio 

w sposób opisany powyżej.  

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi od daty wprowadzenia zmiany 

w Umowie i będzie dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części Umowy.  

 

§ 5. 

1. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może w każdej chwili zarządzić 

wprowadzenie robót zamiennych o wartości nie wyższej niż wartość robót 

podstawowych podlegających zamianie oraz tożsamym zakresie przedmiotowym do 

wykonywanego zakresu Umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z 

technologii lub funkcjonalności Przedmiotu Umowy w celu realizacji Przedmiotu 

Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W takim przypadku Strony zawrą 

stosowny aneks do Umowy, przy przyjęciu zasady, że zakres i wartość każdej takiej 

modyfikacji zostanie poddana osobnej wycenie w oparciu o kosztorysy uproszczone z 

zestawieniem materiałów i kalkulację szczegółową wprowadzonych robót zamiennych 

sporządzoną w oparciu o nośniki cenotwórcze wynikające z kosztorysów robót na 

podstawie projektów wykonawczych, przy czym w zakresie materiałów, które nie 

występowały w ww. kosztorysach uproszczonych z zestawieniem materiałów, w oparciu 

o średnie ceny Sekocenbudu z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie. W 

przypadku braku odniesienia rozliczenia zostaną dokonane według średnich cen 

Sekocenbudu z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie, przy czym w przypadku 

elementów wyposażenia pomocniczo dopuszcza się również ewentualność wyceny w 

oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami dostawców, producentów etc. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaniechania realizacji określonych elementów 

zakresu Umowy przy braku finansowania lub zmniejszeniu jego wysokości, a w takim 

wypadku Wykonawca nie będzie ubiegał się o odszkodowanie i rezygnuje z wszelkich 

roszczeń.   W sytuacji, o której mowa w zdaniu powyżej Zamawiający zobowiązany jest 
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zawiadomić Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do terminu 

rozpoczęcia wykonywania danego zakresu zamówienia o zaniechaniu realizacji 

określonych elementów zakresu Umowy. Zaniechanie realizacji określonych elementów 

może dotyczyć nie więcej niż 10% wartości Umowy i skutkować odpowiednim 

obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 6. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do dnia 

…………………………..  roku /do uzupełnienia zgodnie z ofertą Wykonawcy/. 

2. Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy jest tożsamy z terminem skutecznego 

zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego potwierdzonego przez Zamawiającego, lub 

ewentualnie potwierdzonego przez osoby wskazane w § 3 ust. 2 działające bezpośrednio  

z ramienia Zamawiającego, zgodnie z procedurami odbiorowymi opisanymi w niniejszej 

Umowie. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji Przedmiotu 

Umowy określonego w ust. 1 w przypadku:  

1) działania siły wyższej w rozumieniu § 20; 

2) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonywanie robót, przy czym fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem 

kierownika robót do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie 

Zamawiającemu i potwierdzony przez niego; 

3) udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez 

Zamawiającego lub wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego z przyczyn, 

za które Wykonawca nie odpowiada; 

4) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji 

Umowy; 

5) konieczności wykonania ostatecznych albo natychmiast wykonalnych decyzji 

administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i uprawnionych 

instytucji, wydanych z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

6) opóźnień w uzyskaniu przez Wykonawcę od stosownych instytucji i organów 

niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, ostatecznych albo natychmiast wykonalnych 

decyzji administracyjnych i innych aktów, w terminach instrukcyjnych bądź 

obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za 

które Strony nie odpowiadają; 

7) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć; 

8) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej w Umowie lub SIWZ; 

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

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 
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10) zmian wynikających z decyzji lub wytycznych organów administracji lub Instytucji 

Wdrażającej/Zarządzającej Projektem wydanych po upływie terminu składania 

ofert w przedmiotowym postępowaniu; 

4. Przesunięcie terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy może nastąpić o 

maksymalnie sumę liczby dni dla każdej z przyczyn, o których mowa w ust. 3. 

5. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 3 powyżej termin zakończenia realizacji 

Przedmiotu Umowy może ulec przedłużeniu z powodu obniżenia lub braku finansowania 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W razie zaistnienia okoliczności o których 

mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający poniesie koszty zabezpieczenia placu budowy 

oraz ewentualnie inne uzasadnione koszty, które Strony zgodnie uznają za niezbędne i 

które zostaną udokumentowane przez Wykonawcę. Ewentualna konieczność poniesienia 

wydatków musi być zgłoszona Zamawiającemu przez Wykonawcę na piśmie, co 

najmniej 14 dni przed ich wymagalnością. 

 

§ 7. 

1. Zamawiający, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przekazania Dokumentacji 

Projektowej wymaganej od Wykonawcy, winien zgłosić uwagi i zastrzeżenia do niej  

w formie pisemnej. Brak uwag i zastrzeżeń w tym terminie uznaje się za akceptację 

Dokumentacji Projektowej. 

2. Po otrzymaniu uwag i zastrzeżeń, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia 

i/lub wyjaśnienia oraz przedstawienia zmodyfikowanej Dokumentacji Projektowej w 

terminie kolejnych 7 dni kalendarzowych. 

3. Po otrzymaniu zmodyfikowanej Dokumentacji Projektowej, Zamawiający będzie miał 

prawo jej ponownego sprawdzenia i analizy stosownie do postanowień ust. 1. W 

przypadku ponownego zgłoszenia uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego stosuje się 

postanowienia ust. 2. Procedura może być powtarzana do czasu braku uwag i zastrzeżeń 

ze strony Zamawiającego.  

4. W przypadku poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o braku uwag lub 

zastrzeżeń do Dokumentacji Projektowej w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty 

ich przekazania, lub też braku informacji w tym terminie, uznaje się elementy 

Dokumentacji Projektowej za zaakceptowane. Będzie to podstawą przystąpienia przez 

Wykonawcę do realizacji prac.  

 

§ 8. 

1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz 

prawa zależne („Prawa Autorskie”) do opracowanej przez siebie Dokumentacji 

Projektowej, która powstanie w związku i w celu wykonania Przedmiotu Umowy, 

zarówno wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę jak i przez osoby działające na jego 

zlecenie  
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2. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja Projektowa będzie wolna od wad prawnych 

w rozumieniu art. 556[3] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), dalej zwanej: „Kodeksem cywilnym” oraz nie będzie 

naruszała praw osób trzecich. 

3. Prawa Autorskie do całej Dokumentacji Projektowej, która powstanie w wyniku 

wykonania niniejszej umowy, przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania 

protokołów odbioru bez konieczności składania przez Strony dodatkowego oświadczenia 

woli. 

4. Przejście Praw Autorskich, o których mowa w ust. 3, obejmuje następujące pola 

eksploatacji: 

1) zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym m.in. przez 

dyskietki, CD, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, przez druk 

oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny); 

2) wprowadzanie do pamięci komputera; 

3) prawo do wykorzystywania, w każdy sposób i w każdej formie, w internecie i w 

innej sieci komputerowej, przy czym wykorzystywanie nie obejmuje celów 

komercyjnych lub niezwiązanych z realizacją zamówienia bądź celami projektu i 

działalnością Zamawiającego; 

4) wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych; 

5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie 

przez osoby trzecie wszelkich zmian, aktualizacji i uzupełnień wykonanej Dokumentacji 

Projektowej, a zarazem przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania autorskich 

praw zależnych w zakresie wskazanych w ust. 4 powyżej.  

6. Wszelkie uprawnienia do Dokumentacji Projektowej określone w Umowie obejmują 

wszystkie nośniki informacji, są nieograniczone przedmiotowo, czasowo oraz 

terytorialnie.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich Praw Autorskich 

będących przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiającego przez przedstawienie 

dokumentów potwierdzających nabycie przez Wykonawcę tych praw do części 

dokumentacji opracowanej przez podwykonawców lub też poprzez złożenie 

oświadczenia w formie pisemnej, że dana część dokumentacji jest jego dziełem i że 

posiada do niej wyłączne i samodzielne oraz wszelkie Prawa Autorskie. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4, zawiera pełne i kompletne wynagrodzenie z 

tytułu przeniesienia Praw Autorskich, w tym do Dokumentacji Projektowej dla 

Przedmiotu Umowy. 

9. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem 

w stosunku do Zamawiającego z tytułu Praw Autorskich, Wykonawca będzie 

zobowiązany do: 
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a) podjęcia na własny koszt wszelkich działań w celu ochrony interesów 

Zamawiającego, w szczególności w celu wykazania bezpodstawności 

dochodzonych przez osobę trzecią roszczeń, 

b) w przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osobę trzecią roszczeń 

wynikających z tytułu naruszenia ich praw przeciwko Zamawiającemu 

Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia w procesie po stronie 

Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia od udziału 

w sprawie, 

c) w przypadku zasądzenia od Zamawiającego jakichkolwiek kwot do zwrotu przez 

Zamawiającego, całość zasądzonych bądź pokrytych przez Zamawiającego 

roszczeń oraz wszelkich wydatków i opłat, w tym ewentualnych kosztów procesu i 

obsługi prawnej Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty na pierwsze żądanie.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych ze szkodą 

dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację przedmiotu umowy. 

11. Wykonawca nie może odstąpić od Umowy w zakresie przeniesienia Praw Autorskich.  

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego zachowuje on przeniesione na 

niego Prawa Autorskie. 

 

§ 9. 

1. Teren budowy określony jest w dokumentacji, załączonej do SIWZ (Załącznik 1 do 

SIWZ). 

2. Zamawiający przewiduje protokolarne przekazanie placu budowy. 

3. Rozpoczęcie robót może nastąpić po uzgodnieniu między Zamawiającym i Wykonawcą 

projektu technologii  i organizacji robót oraz zagospodarowania placu budowy   

4. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:  

1)  zapewni sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy; 

2)  zapewni właściwą organizację robót zgodnie z przepisami bhp i p.poż, urządzenie 

placu budowy, obsługę oraz ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp 

i p.poż. 

5. Wykonawca na własny koszt zapewni: 

1) opomiarowanie użytkowanego na cele budowlane przyłącza wody; 

2)  zasilanie w energię elektryczną wraz z opomiarowaniem; 

3) ogrodzenie terenu budowy z pełnych paneli; 

4) przyłącz telefoniczny i internetowy, drogi tymczasowe na terenie budowy, inne 

elementy zaplecza - stosownie do swoich potrzeb; 

5) zabezpieczenie istniejącej zieleni. 

6. Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy i udostępnionego miejsca pod zaplecze 

biurowo-socjalne będzie ponosił wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w 
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szczególności z jego eksploatacją i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem oraz pokryje 

koszty zużytych mediów. Zamawiający wystawi Wykonawcy faktury z tego tytułu.   

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za szkody spowodowane 

uszkodzeniem istniejących urządzeń, w szczególności uszkodzenia kabli energetycznych, 

instalacji, sieci i innych. 

8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za szkody 

spowodowane działalnością Wykonawcy i jego podwykonawców wynikłe z realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich. Nie dotyczy to 

zakłóceń będących normalnym następstwem prowadzenia czynności i robót 

przewidzianych umową, których zgodnie z rzetelną praktyką projektową i budowlaną 

Wykonawca nie mógł uniknąć.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z  Zamawiającym w celu uzyskanie 

przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 

 

§ 10. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym 

harmonogramu rzeczowo-finansowego w układzie miesięcznym dla prac projektowych i 

dla robót budowlanych w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy, który będzie 

stanowił załącznik nr 3 do Umowy.  

2. Strony dopuszczają możliwość korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego, pod 

warunkiem niezmienności terminów finalizacji kolejnych etapów prac zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym uzgodnionym z Zamawiającym oraz 

ostatecznego terminu wykonania umowy. 

 

§ 11. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi Przedmiot Umowy za 

wyjątkiem czynności i prac powierzonych podwykonawcom. 

2. Zakres i wartość czynności, jak i prac przewidzianych do wykonania przez 

podwykonawców wraz z podaniem ich nazw (firm), wysokością należnego na ich 

rzecz wynagrodzenia oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego kopią umowy o 

podwykonawstwo z nimi zawartą stanowi lub będzie stanowił w przyszłości załącznik 

nr 4 do umowy i będzie podlegał aktualizacji sukcesywnie po zgłaszaniu 

Zamawiającemu przez Wykonawcę kolejnych podwykonawców w trakcie realizacji 

umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca albo dalszy podwykonawca zobowiązany jest 

przedkładać Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo na roboty 

budowlane, dostawy lub usługi wykonywane w ramach robót budowlanych, a także 

projekt jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo w ciągu 7 dni od sporządzenia projektu umowy albo 
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zawarcia umowy o podwykonawstwo albo zmiany tej umowy. W razie niespełnienia 

przez projekt umowy albo umowy o podwykonawstwo wymagań zawartych w SIWZ, 

Zamawiający może zgłosić podwykonawcy odpowiednio zastrzeżenia albo sprzeciw 

w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo albo 

poświadczonej kopii przedmiotowej umowy. Zastrzeżenia albo sprzeciw winny być 

zgłoszone w formie pisemnej. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń albo 

sprzeciwu w powyższym terminie uważa się za wyrażenie przez niego zgody na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę. Zamawiający zastrzega, iż 

zawarcie lub zmiana umowy o podwykonawstwo pomiędzy podwykonawcą, a 

dalszym podwykonawcą wymaga przedłożenia mu pisemnej zgody Wykonawcy na 

zawarcie rzeczonej umowy. Przez zmianę umowy Zamawiający rozumie powierzenie 

części robót podwykonawcy innemu niż wskazany w załączniku nr 4 do Umowy, 

zmianę terminu realizacji umowy, modyfikację zakresu robót, czy ich wartości, 

zleconych danemu podwykonawcy. 

4. W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę umowy z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w zakresie 

opisanym w niniejszej umowie, Wykonawca, podwykonawca zobowiązany będzie 

skierować do Zamawiającego umotywowany i uzasadniony wniosek o zmianę umowy z 

podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy). Wniosek ten ww. podmioty przedkładają Zamawiającemu wraz z 

projektem umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi 

wykonywane w ramach robót budowlanych, a także projektem jej zmiany, oraz 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w 

terminie określonym w ust. 3 zdanie 1. 

5. W przypadku, gdy zwarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca odpowiada wobec 

Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania  

i zaniechania. 

6. Wykonawca zapewni w umowach o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) rozszerzenia odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy) za wady fizyczne na okres nie krótszy od okresu, w którym Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za te wady wobec Zamawiającego. 

7. Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie może przystąpić do realizacji robót przed 

uzyskaniem przez Wykonawcę zgody Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą 

(dalszym podwykonawcą) umowy. 

8. W przypadku przystąpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robót na 

inwestycji przed akceptacją umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez 

Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 lub pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę 

zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę 
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umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 

ust. 2. 

9. W przypadku przystąpienia podwykonawcy do robót na inwestycji pomimo nie 

uzyskania przez Wykonawcę (podwykonawcę) zgody na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) Zamawiający uprawniony 

będzie ponadto do odstąpienia od niniejszej umowy z Wykonawcą, w całości lub części, 

w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu na 

inwestycji robót przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę). W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy 

(tj. kary umownej, o której mowa w § 19 ust. 2 pkt 1). 

10. Podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) w rozumieniu Umowy jest każdy podmiot 

(osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej) wykonujący na podstawie umowy z Wykonawcą (podwykonawcą), zwanej 

umową o podwykonawstwo, jakiekolwiek roboty budowlane lub innego rodzaju prace 

(także na podstawie umowy o dzieło, umowy sprzedaży z montażem, dostawy z 

montażem lub umowy zlecenia) na terenie budowy, z wyłączeniem kierownika robót. 

11. Wykonawca jest zobowiązany wykazać i udokumentować Zamawiającemu, że 

podwykonawca (dalszy podwykonawca) lub osoby, którymi on się posługuje przy 

realizacji umowy o podwykonawstwo posiadają uprawnienia lub inne zasoby 

pozwalające im spełnić warunki udziału w niniejszym postępowaniu postawione przez 

Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawcę z 

którejkolwiek z wyżej wymienionych osób wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz 

Zamawiającego, która zostanie udzielona po udowodnieniu przez podwykonawcę, iż 

zaproponowane osoby lub on sam spełniają ww. warunki. 

12. Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w wyniku, 

którego zawarto niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów będących 

jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot (podwykonawca).  

13. Zamawiający wymaga, aby projekt każdej umowy o podwykonawstwo na roboty 

budowlane, zawieranej przez Wykonawcę, jego podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zawierał, co najmniej poniższe postanowienia pod rygorem wniesienia 

przez Zamawiającego zastrzeżeń do ww. projektu umowy w terminie 14 dni od daty jego 

przedłożenia: 

1) o obowiązku przedkładania przez podwykonawcę Wykonawcy projektu umowy  

o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonywane w 

ramach robót budowlanych, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za 
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zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w ciągu 7 dni od 

sporządzenia projektu umowy albo zawarcia umowy o podwykonawstwo albo 

zmiany tej umowy. W razie niespełnienia przez projekt umowy albo umowy o 

podwykonawstwo wymagań zawartych w punktach 1 – 6 Wykonawca może zgłosić 

podwykonawcy w formie pisemnej odpowiednio zastrzeżenia albo sprzeciw w 

terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo albo 

poświadczonej kopii przedmiotowej umowy; 

2) o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą; 

3) o odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za działania lub 

zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania; 

4) o obowiązku posiadania przez podwykonawcę lub osoby, którymi on się posługuje 

przy realizacji umowy o podwykonawstwo, uprawnień lub innych zasobów 

pozwalających im spełnić warunki udziału w niniejszym postępowaniu postawione 

przez Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ. Zmiana lub rezygnacja przez 

podwykonawcę z którejkolwiek z wyżej wymienionych osób wymaga uprzedniej 

zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego, która zostanie udzielona po udowodnieniu 

przez podwykonawcę, iż zaproponowane osoby lub on sam spełniają ww. warunki. 

5) o terminie zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę z tytułu 

realizacji umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury; 

6) o obowiązku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, w razie uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane. 

 

§ 12. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów wyłącznie o jakości 

odpowiadającej opisowi zawartemu w SIWZ i jej załącznikach oraz normom zawartym w 

dokumentacji technicznej, projektowej, mających wymagane przez powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa RP oraz Unii Europejskiej, atesty, świadectwa i certyfikaty 

dopuszczające je do stosowania. 

2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa i inne 

dokumenty stwierdzające jakość użytych materiałów i wyrobów, na każde wezwanie 

Zamawiającego, w wyznaczonym przez niego terminie. 
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3. W wypadku wątpliwości, co do jakości użytych materiałów bądź jakości wykonania 

robót Wykonawca na żądanie Zamawiającego zleci przeprowadzenie odpowiednich 

badań niezależnym od Stron umowy biegłym. Powyższe odnosi się także do urządzeń. 

4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 3, okaże się, że 

zastosowane materiały bądź wykonane roboty lub urządzenia są niezgodne z umową, 

sztuką budowlaną lub przepisami prawa, koszty badań dodatkowych obciążają 

Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały, urządzenia bądź wykonanie 

robót są zgodne z umową, koszty badań obciążają Zamawiającego. 

 

§ 13. 

1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu winny być odebrane przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty ich 

zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy. 

2. Odbiorom częściowym podlegają roboty wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo 

finansowym, zakończone w 100%. Odbiory winny być dokonane przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty 

zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy. 

3. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całego Przedmiotu Umowy, tj. 

wykonanie wszystkich czynności i prac określonych w § 1 ust. 1 i 2. Zgłoszenie 

gotowości do odbioru musi zakończyć się w terminie wykonania Umowy określonym w 

§ 6 ust. 1. Odbiór winien być dokonany przez Zamawiającego w terminie do 14 dni 

liczonych od daty zgłoszenia pisemnego Zamawiającemu. Dla dokonania odbioru 

końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty wskazane w 

ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Za dzień odbioru Przedmiotu Umowy Strony 

uważać będą dzień faktycznej realizacji przez Wykonawcę czynności składających się 

na przedmiot zamówienia, który zostanie odnotowany w ww. protokole. 

4. W razie braku zgody Zamawiającego na odbiór końcowy, tj. odbiór przedmiotu umowy,  

z powodu wykrycia wad istotnych, Wykonawca usunie powstałe wady istotne i zgłosi 

ponownie Przedmiot Umowy do odbioru, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, 

przy czym czas niezbędny na usunięcie stwierdzonych wad istotnych nie powoduje 

zmiany terminów zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Za wady istotne rozumie się 

wady uniemożliwiające lub znacznie utrudniające korzystanie z przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem, funkcją i zakładanymi parametrami techniczno-

funkcjonalnymi i użytkowymi.  

5. Przy zgłoszeniu do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

dokumenty, w szczególności:  

1) dokumentację powykonawczą (3 egzemplarze wersji papierowej oraz w formie 

elektronicznej po jednym egzemplarzu w formacie: doc., pdf.); 
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2) świadectwa jakości, deklaracje zgodności, certyfikaty, świadectwa wykonanych 

prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót dokumenty gwarancyjne, 

instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji.   

6. Zamawiający zakończy odbiór całości Przedmiotu Umowy po przeprowadzeniu rozruchu 

obiektu i jego wszystkich urządzeń i instalacji, pod warunkiem pozytywnych wyników 

rozruchu, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru 

końcowego. Dopiero po stwierdzeniu w trakcie czynności odbioru końcowego, iż można 

dokonać odbioru Przedmiotu Umowy, uznać należy, że Umowa w zakresie wykonania 

obiektu została zrealizowana w terminie. Natomiast w przypadku, gdyby okazało się 

podczas odbioru końcowego, iż obiekt nie osiągnął gotowości do odbioru, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy stosowne kary umowne od dnia 

zgłoszenia i potwierdzenia faktycznej gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy. 

7. Jeżeli w trakcie dokonywania odbioru Przedmiotu Umowy stwierdzono wady nieistotne, 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy stosowny termin do ich usunięcia. 

8. Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy w 

przypadku gdy wady są nieusuwalne, albo z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 

zdoła wad usunąć w odpowiednim czasie, bądź ich nie usunął w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie. Jeżeli Zamawiający zapłacił wynagrodzenie Wykonawcy, ma 

prawo do potrącenia kwoty, o którą powinno nastąpić obniżenie wynagrodzenia, z 

udzielonego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

9. W przypadku, gdy Przedmiot Umowy ma istotne wady w rozumieniu ust. 4 Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy, na zasadach określonych w § 18. 

 

§ 14. 

1. Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy będzie płatne częściami, przelewem na 

konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia faktury wystawionej po 

wystąpieniu przesłanek do jej wystawienia, wraz z protokołem odbioru części prac, 

jednak nie wcześniej niż po przedstawieniu przez Wykonawcę Zamawiającemu 

dokumentów, o których mowa w ust. 5, o ile przewidziano udział podwykonawców przy 

realizacji Umowy. 

2. Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy będzie rozliczane na podstawie faktur 

częściowych nie częściej niż raz w miesiącu, za odebrane części prac podlegających 

odbiorowi zgodnie z SIWZ, przy czym suma kwot na fakturach częściowych nie może 

przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2, a pozostała kwota 

wynagrodzenia będzie płatna na podstawie faktury końcowej. 

3. Podstawą do ustalenia kwot faktur częściowych będą wartości poszczególnych 

elementów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym (załącznik nr 3 do 
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Umowy) i odebranych przez Zamawiającego. Protokoły odbioru części prac dla ich 

zafakturowania sporządza Wykonawca a podpisują kierownik robót i przedstawiciel 

Zamawiającego. 

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej za Przedmiot Umowy będzie protokół 

odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury końcowej 

rozliczenie końcowe z podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) z określeniem ich 

nazw, adresów, numerów kont bankowych oraz kwot należnych do zapłaty z tytułu 

wykonanych i odebranych prac. Rozliczenie końcowe Przedmiotu Umowy musi zawierać 

pisemne oświadczenia podwykonawców (dalszych podwykonawców), podpisane przez 

osoby uprawnione do ich reprezentacji, stwierdzające, że rozliczenie obejmuje pełny 

zakres zrealizowanych przez nich czynności i prac.  

5. Najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem 14 - dniowego terminu zapłaty faktury,  

o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niebudzący 

wątpliwości dowód (w szczególności oświadczenie podwykonawcy(ów) lub bankowe 

potwierdzenie realizacji płatności na rzecz podwykonawcy(ów)), że dokonał zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawców, odpowiadającego czynnościom i pracom objętym 

treścią Załącznika nr 3 do niniejszej Umowy. Jeżeli Wykonawca nie dokonał zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, wówczas przedstawi listę niezapłaconych 

wierzytelności podwykonawców z tytułu wynagrodzenia objętego bezpośrednio 

wcześniejszą fakturą oraz szczegółowym określeniem przyczyn opóźnienia w zapłacie. 

Lista niezapłaconych wierzytelności powinna obejmować termin wymagalności każdej 

wierzytelności, dokładne wskazanie podstawy do dokonania zapłaty każdej 

wierzytelności zawierające, co najmniej: nazwę (firmę) podwykonawcy i datę umowy o 

podwykonawstwo z podwykonawcą, rodzaj wykonywanych czynności i prac, numer i 

datę faktury, protokół odbioru. W przypadku niedostarczenia dokumentów przez 

Wykonawcę w określonych umową terminach, Zamawiający jest uprawniony do 

wstrzymania zapłaty na rzecz Wykonawcy, a termin zapłaty ulega przedłużeniu do chwili 

dostarczenia przez Wykonawcę kompletnej listy niezapłaconych wierzytelności na rzecz 

podwykonawców wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia. 

6. Zamawiający na każdym etapie realizacji Umowy będzie upoważniony do dokonania 

zapłaty należności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy bezpośrednio na rzecz 

podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego, co będzie miało skutek 

prawidłowego spełnienia takiego świadczenia Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w tej 

części wynagrodzenia. Zamawiający może z tego upoważnienia skorzystać 

w szczególności, jeżeli Wykonawca nie wykaże zgodnie z ust. 5 powyżej, że dokonał 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek na rzecz podwykonawcy, lub w celu 

dokonania rozliczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej. Zamawiający niezwłocznie, 

jednak, nie później niż na co najmniej 7 dni roboczych przed planowaną realizacją 

bezpośredniego przelewu na konto podwykonawcy powiadamia Wykonawcę o 
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powyższym zamiarze. 

7. Wykonawca w terminie 7 dni od poinformowania go o zamiarze bezpośredniej zapłaty 

przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy może wnieść uwagi 

w formie pisemnej dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający w razie wniesienia przez 

Wykonawcę uwag w formie pisemnej w zakreślonym terminie 7 dni kalendarzowych od 

dnia doręczenia mu pisma Wykonawcy zawierającego uwagi jest uprawniony do: 

1) zaniechania przez niego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w razie wykazanie przez Wykonawcę niezasadności 

roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

2) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykazał on zasadność takiej zapłaty udokumentowaną 

przedłożonymi Wykonawcy fakturami lub rachunkami; 

3) złożenia do depozytu sądowego spornej kwoty na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy. 

8. Zamawiający dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia bez odsetek 

bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z wynagrodzenia 

wskazanego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca w umowach z podwykonawcami ustali termin płatności tak, aby przed 

zapłatą przez Zamawiającego faktury końcowej, zostały zapłacone przez Wykonawcę 

wszystkie faktury podwykonawców.  

10. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy, zgodnie z ustawą z dnia 9 

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 711). 

11. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy. 

12. Zamawiający posiada konto na platformie - rodzaj adresu Platformy Elektronicznego 

Fakturowania: GLN/Numer adresu PEF: 5907628994405. 

13. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami o 

podatku od towarów i usług oraz danych zawierających: 

1) informacje dotyczące odbiorcy płatności; 

2) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 

14. W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, poza danymi określonymi w ust. 13, mogą 

być zamieszczone także inne dane, jeżeli są niezbędne ze względu na specyfikę 
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zamówień publicznych. 

15. Inny ustrukturyzowany dokument elektroniczny zawiera wskazanie umowy zamówienia 

publicznego lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, których dotyczy. 

 

§ 15. 

1. Wykonawca złożył przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy w wysokości 8 % kwoty brutto wynagrodzenia umownego, tj. w wysokości 

…………….. PLN (słownie: …………………………… złote 00/100). 

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało złożone w formie 

……………………… 

3.  W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie 

pieniężnej, Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 

30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy potwierdzonego odbiorem końcowym bez 

zastrzeżeń. Zamawiający zatrzyma 30 % wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady, które zwróci Wykonawcy nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady. 

4.  W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie innej 

niż pieniężna, tj. na przykład bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, okres ważności winien obowiązywać, co 

najmniej do 30 – go dnia po dacie zakończenia terminu realizacji określonego w § 6 ust. 

1 oraz do 14 – go dnia po dacie upływu okresu rękojmi za wady.  

 

 

§ 16. 

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy, które ujawnią się  

w terminie okresu gwarancji, o którym mowa w § 17. ust 1 Umowy. 

2. W razie stwierdzenia wad Przedmiotu Umowy lub jego części Zamawiający może 

skorzystać z uprawnień wynikających ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,   

w szczególności żądać ich usunięcia w wyznaczonym stosownym terminie, nie dłuższym 

niż 14 dni. W przypadku konieczności sprowadzenia przez Wykonawcę części 

zamiennych termin może zostać wydłużony do 30 dni. Do usunięcia wady stosuje się 

również, odpowiednio postanowienia § 17 ust. 8 oraz 9.  

 

§ 17. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu … (zgodnie z ofertą) miesięcznego okresu gwarancji na 

wykonane roboty budowlano-montażowe i 24-miesięczną gwarancję na urządzenia i 

elementy wyposażenia odpowiednio do okresu gwarancji udzielanej przez producenta, 

liczony od daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 
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2. Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem  

i staraniem 

3. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania uprawnień z gwarancji niezależnie od 

przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi. 

4. Świadczenia wynikające z udzielonej gwarancji będą wykonywane przez Wykonawcę, 

producenta, autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy w 

miejscach realizacji Umowy, a jeżeli będzie to technicznie niemożliwe, wszelkie 

działania organizacyjne i koszty wynikające ze świadczenia poza obiektami obciążają 

Wykonawcę. 

5. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki 

poprzez stawiennictwo serwisanta nie może przekroczyć 2 (dwóch) dni od zgłoszenia 

usterki (e-mailem potwierdzonym następnie niezwłocznie w formie pisemnej przez 

upoważnioną przez Zamawiającego osobę lub osoby), z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy.  

6. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, 

licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis (e-mailem). W przypadku konieczności 

sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych, termin ten nie może być dłuższy niż 

30 dni, chyba, że Strony uzgodnią inny termin, co zostanie potwierdzone pisemnym 

protokołem konieczności. 

7. Okres gwarancji na naprawiane elementy ulega automatycznemu przedłużeniu o okres 

naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki. 

8. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze końcowym 

Przedmiotu Umowy, przy czym w przypadku wymiany wadliwego Przedmiotu Umowy 

(jego elementu) na nowy albo dokonania usunięcia istotnej wady (usterki) termin 

gwarancji biegnie na nowo od chwili ponownego dostarczenia Zamawiającemu 

naprawionych rzeczy (odpowiednio Przedmiotu Umowy, jego elementu), lub jest 

określony przez producenta. 

9. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o przystąpieniu do 

usuwania wady (usterki). Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie, po 

uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu. 

10. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, za którą Wykonawca odpowiada, Wykonawca nie 

usunie wady (usterki) w wyżej zastrzeżonych terminach, Zamawiający ma prawo bez 

utraty gwarancji, bez uzyskania zgody Sądu, zaangażować inny podmiot do usunięcia 

wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć pełne związane z tym koszty w 

ciągu 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego wezwania wraz z dowodem zapłaty. 

11. Zamawiający zobowiązuje się do dotrzymywania podstawowych warunków eksploatacji 

określonych w instrukcjach eksploatacji i kartach gwarancyjnych wystawionych przez 

producentów, i dostarczonych przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
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§ 18. 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w Umowie. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy, nie później niż w terminie 2 (dwóch) miesięcy 

od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu co najmniej jednej z poniższych 

okoliczności: 

1) wystąpienia u Wykonawcy dużych trudności finansowych, w szczególności 

wystąpienie zajęć komorniczych lub innych zajęć uprawnionych organów o łącznej 

wartości przekraczającej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych); 

2) Wykonawca zaniecha realizacji Przedmiotu Umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie 

będzie go realizował przez okres 30 dni kalendarzowych, z przyczyn, za które 

odpowiada Wykonawca; 

3) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu 

umowy lub w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego, nie podejmie ich 

w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji ich obowiązku ich podjęcia od 

Zamawiającego; 

4) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie oraz nie reaguje na polecenia 

Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym 

mu przez Zamawiającego terminie; 

5) Wykonawca spowodował zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do 

terminu realizacji powyżej 1 miesiąca, 

6) Wykonawca nie zastosował się do żądania Zamawiającego, o którym mowa w § 3 

ust. 4 zdanie 2.; 

7) w sytuacji zaistnienia okoliczności wskazanych w § 13 ust. 9; 

8) w razie dokonania przez Zamawiającego, co najmniej trzech bezpośrednich zapłat 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od 

Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy albo w razie rozwiązania 

Umowy na podstawie ust. 4. 

4. Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

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

zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 

od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 

ust. 1 ustawy PZP). 

5. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał obligatoryjnemu wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP; 
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2) Zamawiający udzielił Wykonawcy niniejszego zamówienia publicznego na 

podstawie przepisów krajowych, które zostały uznane przez Trybunał 

Sprawiedliwości UE, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o 

Funkcjonowaniu UE, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom 

wynikających z Traktatów lub Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej 

dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 2014 Nr 94 poz. 65 ze zm.). 

Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy w trakcie realizacji Umowy, Strony ustalają, że 

odstąpienie będzie miało skutek na przyszłość, zaś Wykonawca: 

1)  przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót  

w toku wg stanu na dzień odstąpienia; 

2) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, na koszt 

Zamawiającego, jeżeli do odstąpienia od Umowy doszło z przyczyn, za które 

Zamawiający odpowiada; w pozostałych wypadkach koszty zabezpieczenia ponosi 

Wykonawca; 

3)  zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz 

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

odpowiada Wykonawca. 

7. Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia albo rozwiązania umowy, pod warunkiem 

ich prawidłowego wykonania. 

8. Odstąpienie od Umowy albo wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 

uzasadnienie.  

9. Odstąpienie od Umowy albo wypowiedzenie Umowy nie wpływa na istnienie  

i skuteczność roszczeń o zapłatę kar umownych. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 

zawartej Umowy w formie aneksu do Umowy w przypadkach opisanych w Umowie oraz 

w razie:  

1) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu § 20 uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu 

Umowy zgodnie z ofertą i SIWZ; 

2) wystąpienia zmian wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

3) wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, leżących po Stronie Zamawiającego i nie 

wynikających z winy Wykonawcy, 

4) wystąpienia okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności,  
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5) wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego 

stronie, 

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

konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. 

11. Zmiany wskazane w ust 10 powyżej mogą skutkować zmianą wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 2, zmianą terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmianą 

zakresu  lub sposobu wykonywania Umowy. 

 

§ 19. 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, przy 

czym łączne kary umowne z wszystkich tytułów określonych w Umowie nie mogą 

przekroczyć 60 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, karę umowną w przypadkach określonych w 

umowie, jak również w następujących przypadkach: 

1) odstąpienia od Umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 

ust. 2, chyba że odstąpienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

nie ponosi odpowiedzialności; 

2) zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

brutto ustalonego w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu 

zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, określonego w § 6 ust. 1; 

3) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych przy odbiorze, w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2, za każdy dzień 

zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez 

Zamawiającego w celu usunięcia wad; 

4) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 za każdy dzień 

zwłoki liczony od terminu (dnia) ustalonego zgodnie z treścią § 16 ust. 2 albo § 17 

ust. 7; 

5) braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2, 

za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu płatności, określonego w § 14 ust. 

1 w zw. z ust. 5; 

6) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany, jak również nieprzedłożenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w 

wysokości 3000 zł za każdy przypadek niedochowania obowiązków Wykonawcy w 

tym zakresie; 
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7) opóźnienia w przedłożeniu zanonimizowanych kopii dokumentów pracowników 

wykonujących czynności wskazane w § 2 ust. 4 w wysokości 300 zł za każdy dzień 

opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego zgodnie 

z § 2 ust. 5, 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnych 

do zapłaty faktur lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego 

po dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie 

stanowiące podstawę do ich naliczenia. 

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy. 

 

§ 20. 

1. Przez okoliczności siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności 

takie jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, pożar czy też zasadnicza zmiana sytuacji 

społeczno – gospodarczej. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich 

obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą 

Stronę. W takim przypadku strony, pisemnie pod rygorem nieważności, uzgodnią sposób i 

zasady dalszego wykonywania Umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 

3. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania 

przeszkody spowodowanej siłą wyższą. 

 

§ 21. 

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w 

poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w 

jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem 

Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie 

„Informacjami Poufnymi”. 

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się  

do danych i informacji: 

1) dostępnych publicznie; 

2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; 

3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane 

Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności; 

4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich 

ujawnienie. 
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3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na 

podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. 

Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości 

wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie 

Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich 

utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 

2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których 

wykonuje Umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych,  

o wynikających z Umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności,  

a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków  

w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez 

osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania. 

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu 

nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie 

podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji 

Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości 

wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności 

zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz 

podjęte działania ochronne. 

7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze 

Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy 

wszelkie Informacje Poufne. 

8. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również 

przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności 

Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak i po jej 

wygaśnięciu. 

9. Strony zobowiązują się, do zgodnego z prawem przetwarzania wszystkich danych 

osobowych, w tym zgodnego z Rozporządzeniem 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, a szczegółowe ustalenia w tym zakresie zostaną 

uregulowane w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

§. 22. 

1. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania 

Umowy. Zamawiający może zlecić wykonanie kontroli innym osobom lub podmiotom. 
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2. W przypadku kontroli, wykonywanej przez Zamawiającego lub inne uprawnione 

podmioty, Wykonawca udostępni kontrolującym wgląd w dokumenty, w tym dokumenty 

finansowe oraz dokumenty elektroniczne związane z wykonywaniem Umowy. 

3. Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom 

zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu wykonywania Umowy lub innym 

miejscu związanym z realizacją Umowy. 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia bez zbędnej 

zwłoki pełnej informacji o stanie wykonywania umowy. 

 

§ 23. 

1. Wszelkie oświadczenia Stron Umowy będą składane na piśmie pod rygorem 

nieważności, listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia porządku w rejonie prowadzonych prac 

oraz wykonania niezbędnych zabezpieczeń w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób 

postronnych, co zostało skalkulowane w ryczałtowej cenie oferty. 

3. Wykonawca pokryje wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją Umowy między 

innymi: przeglądów, odbiorów oraz uzyska niezbędne zezwolenia od zarządcy dróg na 

przejazd pojazdami budowy. 

 

§ 24. 

1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z 

niniejszej Umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczególności 

Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności wynikających z 

niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o 

zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną 

korespondencję wysłaną pod dotychczas znany adres. 

3. Strony ustalają, iż pod pojęciem dni roboczych rozumieją dni od poniedziałku do piątku,  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni uznanych za wolne u 

Zamawiającego.  

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy Strony będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Pzp oraz Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Załącznik nr 1 do Umowy – dokumentacja postępowania przetargowego; 

Załącznik nr 2 do Umowy – oferta Wykonawcy; 

Załącznik nr 3 do Umowy - harmonogram rzeczowo- finansowy; 
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Załącznik nr 4 do Umowy – lista podwykonawców z określeniem zakresu i wartości robót 

przewidzianych do wykonania. 

 

 

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

  Zamawiający      Wykonawca 

 
Miejscowość ............................................... dnia ...................................... 2020 roku. 

 

Akceptuję wzór umowy 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik 10 do SIWZ 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego 

 

Zgodnie z przepisami 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” oraz przepisem art. 8a ust. 1 ustawy PZP, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk, Pałac Kultury i 

Nauki, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, skrytka pocztowa 24, tel. (22) 182-60-00; jednostka 

pomocnicza: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, tel. 22 754 26 10, e-mail: 

ob.sekr@obpan.pl; 

2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 

skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej iod@pan.pl 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja szklarni 

adaptacyjnej oraz jej wyposażenia poprzez przebudowę  w trybie „zaprojektuj i wybuduj w 

ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych 

i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski w ramach projektu POIIŚ 2014-2020 nr. 

POIS.02.04.00-00-0006/17 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17)” - Znak sprawy nr 

13/ZP/2020FL 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepis art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP;   

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

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

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy) oraz przez okres 

archiwizacji dokumentów wynikający z innych przepisów prawa; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

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

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku danych osobowych 

przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - także z zawarciem i realizacją 

umowy, a w przypadku danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta 

została wybrana - także z zawarciem i realizacją umowy; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. posiada Pani/Pan: 
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− na podstawie przepisu art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, z zastrzeżeniem, iż zgodnie z przepisem art. 8a ust. 2 ustawy PZP oraz 

przepisem art. 97 ust. 1a ustawy PZP, gdyby realizacja tego prawa wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

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

zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 8a ust. 3 oraz art. 97 ust. 1a ustawy PZP, 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; 

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 

2 RODO oraz z zastrzeżeniem, iż zgodnie z przepisem art. 8a ust. 4 ustawy PZP, wystąpienie 

z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;   

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

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

RODO; 

9. nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, (a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana i z 

którym Zamawiający zawrze umowę  - także przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO).   

 


