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Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego 

MIEJSKO – GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NASIELSKU  

adres: 05-190 Nasielsk, ul. Piłsudskiego 6 

telefon: (023) 691-25-52 

e-mail: biblioteka-nasielsk@wp.pl 

REGON: 000528497, NIP: 531-154-37-40 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nasielsk.pl 

Rozdział II 

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

2.1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu       

nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), zwaną dalej 

„Ustawą” lub „Pzp”, zgodnie z procedurą udzielania zamówienia poniżej progów unijnych. 

       Zamawiający informuje że w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 24aa ust. 

1 ustawy Pzp,  

tj. 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 będzie się uchylał od 

zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy Zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 

spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

2.2.Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

IZP.271.28.2019 Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane 

oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. 

2.3.W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się obowiązujące przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019r., poz. 

1843 z późn. zm..). 

Rozdział III 

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i zabezpieczenie w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego 44 szt. okien i drzwi zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. 

Stolarka wykonana w technologii drewnianej drewna klejonego jako okna ościeżnicowe 

(okna skrzynkowe typu „polskiego”), podwójne, z powieleniem oryginalnych podziałów tj. 

okien dwupolowych z czteropolowymi naświetlami na elewacji frontowej oraz na ryzalicie 

przy elewacji tylnej. Pozostałe okna projektuje się jak istniejące jako czteropolowe, z 

czteropolowym naświetlem. Okna balkonowe z odtworzeniem ich pierwotnego zamysłu i z 

podziałem zgodnym ze stanem istniejącym, tj. z dolnym polem ramowo – płycinowym oraz 

przeszkleniem na pozostałych polach i naświetlach. 



 

Przed rozpoczęciem produkcji wszystkie wymiary podane w projekcie należy sprawdzić i 

potwierdzić w naturze przez Wykonawcę stolarki. W przypadku rozbieżności obowiązywać 

będą wymiary Wykonawcy po ich wcześniejszym zgłoszeniu do zamawiającego  

oraz uzyskaniu zgody na zmianę podanych w zestawieniu wymiarów. 

 

·    Kolor stolarki okiennej i drzwiowej – biały RAL 9016 

 

·   Aluminiowe listwy międzyszybowe w kolorze stolarki – biały RAL 9016 

 

·  Wszystkie okna i drzwi wykończone dekoracyjnym słupkiem z małym kapilarem. Słupek 

montowany na środku okna oraz drzwi. 

 

Wspólny Słownik Zamówień:  

44221100-6 - Okna 

44221200 – Drzwi 

 

3.1.  Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien, na swoją własną odpowiedzialność i 

ryzyko, uzyskać wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być niezbędne do sporządzenia 

oferty, zawarcia umowy i wykonania umowy. 

3.2.   Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną  

ofertową obejmuje także:  

a) organizację, zabezpieczenie i  ubezpieczenie transportu okien i drzwi,  

b) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu       

omówienia spraw związanych z realizacją zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi, 

c) przestrzeganie przy realizacji robót warunków zawartych w uzgodnieniach, 

d) nadzór nad prawidłowym montażem elementów przedmiotu zamówienia w terminie  

wskazanym przez zamawiającego. 
3.3. Zamawiający zaleca zapoznanie się z budynkiem Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Nasielsku i sprawdzenie w celu dokonania wizji (wszelkie koszty związane z dokonaniem wizji 

lokalnej obiektu i terenu przyszłych robót ponosi Wykonawca). 

3.4.  Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane 60 miesięcy 

od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru robót.  
UWAGA:  

Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w 

okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić 

w wynagrodzeniu. 
3.5. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki 

towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie 

oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego 

samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą 

funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. Zamawiający 

dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w każdym przypadku opisania 

przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę, która zawiera opis 

przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub lepszych od rozwiązań/ 

produktów, które zostały przedstawione w dokumentacji projektowej, przedmiarach ale 

jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Musi to być 



oferta odpowiadająca lub lepsza pod względem jakości rozwiązaniom/produktom 

wskazanym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 

. 

 

Rozdział IV 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

4.1.Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.04.2020r. 

 

Rozdział V 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

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

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu. 

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

dotyczące (wymagane w postępowaniu): 

5.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  

5.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  

5.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.  

5.3. Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków odbywać się będzie na zasadzie 

spełnia/nie spełnia warunku udziału w postępowaniu.   

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Rozdział VI 

PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 

6.1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:  

- nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp 

- nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 5 pkt 1Pzp  

6.2. Wykonawcy wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wskazane 

w rozdziale V SIWZ warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Żaden 

z podmiotów występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Niespełnienie choćby jednego z warunków skutkować 

będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

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

lub art. 24 ust 5 pkt 1  może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 



szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organem ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

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

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego 

podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 

o udzielenie zamówienia oraz nie upłyną określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu. 

6.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 

w pkt. 6.3. 

 

Rozdział VII 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ  

ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

 

7.1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH 

WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: 

7.1.1.  Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu  załącznik nr 2 do SIWZ, 

7.1.3.  Inne dokumenty: 

- dokument pełnomocnictwa w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się 

wspólnie kilku Wykonawców, o zakresie co najmniej: do reprezentowania 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie), 

- dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub 

oświadczenia jest do tej czynności umocowana (oryginał lub kopia potwierdzona 

notarialnie), chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla 

Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 Pzp., 

- dokument potwierdzający wpłatę wadium w formie pieniądza musi być dołączony do 

oferty. 

 

7.2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W 

TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE 

INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, O 

KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 PZP: 

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

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – załącznik nr 3 do 

SIWZ. 



7.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie wg załącznika nr 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. 

7.3.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7.3.2.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

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

składa każdy z Wykonawców. 

7.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale VI pkt. 

niniejszej specyfikacji składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu. 

7.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej 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 sadowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

7.6. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji ekonomicznej polega Wykonawca na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są 

w oryginale. 

7.7.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia 

z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 

wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

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

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 

570 z późn. zm.). 

7.8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w niniejszej 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. 

7.9. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są w oryginale 

lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem 

dokonuje Wykonawca albo podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 



7.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7.11. Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić 

Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i 

wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje. 

7.12. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia. 

 

Rozdział VIII 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

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

warunków zamówienia.  

8.2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, poprzez ich zamieszczenie na własnej stronie 

internetowej dotyczącej niniejszego przetargu, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

8.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

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

mowa w pkt. 2.  

8.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 

specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie 

podlega udostępnieniu na stronie internetowej.  

8.6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

przekazują pisemnie. 

8.7. Zamawiający dopuszcza również przekaz oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji faksem na nr tel. (23) 693-24-70 lub drogą elektroniczną na adres mailowy 

izp@nasielsk.pl z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi 

zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu składania ofert. 

8.8. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentu. 

8.9. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na adres e-mail 

podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

Wykonawcy z treścią pisma. 

8.10.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  

1) Igor Nicewicz – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, 

2) Joanna Prusinowska – w sprawach związanych z procedurą postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

mailto:um@nasielsk.pl


Rozdział IX 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Rozdział X 

TERMIN ZWIĄZANY Z OFERTĄ 

 

10.1 .Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

10.2 .Zamawiający może zwrócić się z prośbą, w uzasadnionych przypadkach, aby 

Wykonawcy przedłużyli okres związania ofertą na ściśle określony, dodatkowy czas, 

nie dłuższy niż 60 dni. Prośba ta, może być wystosowana tylko raz, na co najmniej 3 dni 

przed upływem terminu związania ofertą, określonego w pkt. 1. 

10.3 .Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

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

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Rozdział XI 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

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

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. Treść oferty musi 

odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

11.2 .Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej, w języku polskim, wypełnioną pismem 

czytelnym, podpisaną przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę 

(osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

11.3 .Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

11.4 .Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. 

11.5 .Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

11.6 .Koszty związane z przygotowaniem oferty, wizją w terenie ponosi składający ofertę.  

11.7 .Oferta oraz dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób 

uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 

rejestracyjnym oraz przepisami prawa.  

11.8 .Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. 

11.9 .Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały oraz 

ponumerowane kolejno.  

11.10 .Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  



11.11 .Oferta Wykonawców występujących wspólnie musi być podpisana przez każdego 

z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela.  

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

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

wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania, że nie mogą być 

udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez 

wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 

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

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki 

sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę 

przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

-ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to 

inna informacja mająca wartość gospodarczą, 

-nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

-podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

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

oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. 

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

11.13 .Opieczętowaną kopertę z ofertą należy zaadresować:  

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

(pieczątka) 

Gmina Nasielsk, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk 

oraz opisać: 

Oferta na zadanie:  

 „Przebudowa budynku głównego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku – 

etap I zakup i dostawa okien i drzwi " 

 

Nie otwierać przed 11.12.2019r o godz. 11:15 

 

 

 

 

 

 

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, Biuro Obsługi 

Klienta lub na adres: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk 



2. Termin składania ofert upływa dnia 11.12.2019r o godz. 11:00 

3.  Oferta, oświadczenia, dokumenty muszą  być podpisane przez osobę/osoby 

uprawnione do reprezentowania wykonawcy/wykonawców, zgodnie z formą 

reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. 

4. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu   

11.12.2019r o godz. 11:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, w Sali Rady 

Miejskiej w Nasielsku, I piętro; 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 1, zostaną niezwłocznie 

zwrócone Wykonawcom po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

8. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 

a także informacje dotyczące ceny oraz terminu gwarancji.  

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej 

http://biblioteka.nasielsk.pl/ informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach 

9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 

w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku Wykonawca oznacza 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „Informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz 

jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie. 

 

Rozdział XII 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 12.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i 

słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 

12.2. Cenę należy wpisać do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 

12.3. Sposób obliczenia ceny brutto: do ceny netto należy dodać kwotę podatku VAT. 

12.4.  Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, zapisów umowy, jak również w nich 

nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 



12.5. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest opis przedmiotu zamówienia i umowa. 

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie 

warunków wykonania zamówienia w celu uzyskania informacji koniecznych do obliczenia 

ceny, przygotowania ofert i zawarcia umowy. 

12.6.  Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

12.7.  Cena oferty powinna zawierać ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę 

(niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). 

12.8.  Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia przedstawiona przez Wykonawcę w 

formularzu ofertowym musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego 

wykonania zamówienia i jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), wobec czego 

Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w wyliczeniu ceny, wynikających z okoliczności, 

których nie uwzględni przy kalkulowaniu ceny oferty. Wykonawca nie będzie mógł zatem 

żądać zmiany wynagrodzenia. Cena wskazana przez Wykonawcę musi zatem uwzględniać 

wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia wynikające wprost z załączonej do 

SIWZ dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte – z powodu jej wad – 

wynikających z niezgodności z zasadami wiedzy technicznej i stanem faktycznym, a bez 

których nie można wykonać zamówienia.  

12.9.  Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp 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 dolicza do przedstawionej w niej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę roboty 

budowlanej, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej 

wartość bez kwoty podatku. Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp zawarty 

jest w Załączniku nr 1do SIWZ. 

UWAGA !!! Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu 

umowy. Zaliczka zostanie udzielona w wysokości 80 000,00 zł brutto po podpisaniu umowy, 

wypłaconej w terminie do 31.12.2019r.; Szczegóły w załączniku nr 4 do SIWZ – wzór 

umowy ( § 4 ZAPŁATA WYNAGRODZENIA I ZASADY PŁATNOŚCI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział XIII 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG  

TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

13.1. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie następujących 

kryteriów wyboru    określonych w ogłoszeniu o przetargu:  

 cena (C) , 

 termin płatności faktury (T), 

13.2. W kryterium ceny oferty zostaną ocenione w następujący sposób: 

 

                                   cena oferowana  najniższa 

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

                     cena badanej oferty  

13.3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

13.4. W kryterium termin płatności faktury zostaną ocenione w następujący sposób: 

 

a) termin płatności faktury 14 dni – 10 pkt 

b) termin płatności faktury 21 dni – 20 pkt  

c) termin płatności faktury 30 dni – 40 pkt 

 

Zamawiający wymaga, aby najkrótszy termin płatności wynosił 14 dni, a najdłuższy 30 dni. 

W przypadku, gdy wykonawca nie poda terminu płatności lub zaoferuje termin krótszy niż 

14 dni bądź dłuższy niż 30 dni, oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu, jako 

niezgodna z siwz. 

 

13.5. Łączna punktacja z dwóch wskazanych w ust. 1 kryteriów, zostanie wyznaczona przez 

Zamawiającego dla każdej z ofert z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z 

następującym wzorem: 

P = C + T 

gdzie: 

P – łączna punktacja oferty 

T – punkty przyznane w kryterium termin płatności faktury 

13.6. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

 

 

 

 

 

 



Rozdział XIV 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY  

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY 

 

14.1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie 

uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych 

zawartych w ofercie. 

14.2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej zgodnie z postanowieniami art. 94 

ustawy Prawo zamówień publicznych. O miejscu i terminie podpisania umowy 

Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 

14.3. Termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane  pocztą 

elektroniczną – e-mail albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób tj. w formie 

pisemnej – z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a), pkt 3 lit.a) ustawy Pzp, tj.: 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna 

oferta. 

 

    

 

Rozdział XV 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  

WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający odstępuje od zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział  XVI 

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 

 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do 

zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 

do SIWZ.  

 

Rozdział XVII 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

17.1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują Wykonawcom, a także 

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

poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy Pzp. 



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

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

17.3. Szczegółowe informacje odnośnie środków ochrony prawnej przysługujących 

Wykonawcy wskazane są w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Rozdział XVIII 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

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

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

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

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z późn. zm. z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane 

Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 

2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „Przebudowa budynku głównego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Nasielsku – etap I zakup i dostawa okien i drzwi " prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

4) dane osobowe Wykonawcy 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; 

5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich 

zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; 



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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO **;   

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

Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

8) Wykonawcy nie przysługuje: 

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

osobowych; 

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

Rozdział XVIII 

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

p.z.p., jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 i 7 

p.z.p. 

Rozdział XX 

1. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym a Wykonawcą 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych. 

2. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający 

przewiduje ich zwrot 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

3.Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a p.z.p. dotyczące wymogu zatrudnienia 

osób na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania 

wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie 

realizacji niniejszego zamówienia. 

2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia do wykonania, których 

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 

zawarte w rozdziale III SIWZ 

3. 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 punkcie 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do:  



a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

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

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w 

punkcie 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. 

w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  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 punkcie 1 czynności.  

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

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 – 5 p.z.p. związane z realizacją 

zamówienia obejmujące aspekty gospodarcze środowiskowe, społeczne, związane 

z innowacyjnością lub zatrudnieniem 

Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 

zamówienia, obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane 

z innowacyjnością lub zatrudnieniem. 

5. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom i nazwy podwykonawców 

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zakres 

prac, który Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, oraz nazwy Podwykonawców należy 

wymienić w ofercie Wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. W przypadku gdy 

Wykonawca nie wskaże powyższych informacji, Zamawiający uzna, iż zamówienie realizowane 

będzie bez udziału Podwykonawców. 

6. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a PZP 

Nie dotyczy, gdyż Zamawiający zastosował kryterium cena 60% i 40% inne kryteria. 

7. Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

3. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

5. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:  

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia 

3. Załącznik nr 4 – Wzór umowy 

4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, 

5. Załącznik nr 5 Dokumentacja projektowa 



 

 

 

 

 

 

 

    Zamawiający: Gmina Nasielsk 

ul. Elektronowa 3 

05-190 Nasielsk 

   

OFERTA 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.  

„Przebudowa budynku głównego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku 

– etap I zakup i dostawa okien i drzwi’’ 

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 

netto .......................... zł /słownie złotych: .............................................. 

........................................................................................../ /powiększona o podatek VAT …% 

……………….….,  co w wyniku daje cenę brutto ............................. zł /słownie złotych: 

............................................................................................................/ 

 
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 dolicza do 

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

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych winien 

poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, a  jeśli tak, wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku  – …………………….(wypełnić 

o ile dotyczy). 

 
1 

 

 

 

2. Oświadczamy, że: 

1) zadeklarowana wyżej cena brutto zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania 

niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ. 

2) zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi wykonania robót 

budowlanych będących przedmiotem zamówienia oraz posiadamy wszystkie 

informacje potrzebne  do złożenia oferty i należytego wykonania zamówienia, 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 



 

3) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: 

do dnia 30.04.2020 r.  

4) na wykonane roboty udzielamy 60 miesięcznej gwarancji od daty sporządzenia 

końcowego protokołu odbioru robót. 

Jeżeli gwarancja producenta udzielana w normalnych warunkach rynkowych 

obejmuje dłuższy okres czasu niż gwarancja Wykonawcy, po upływie terminu 60 

miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy obowiązuje gwarancja producenta. 

5) oferujemy termin płatności faktury VAT ........ dni. 

6) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

7) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 

zamówienia podany przez Zamawiającego, 

8) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, 

9) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 

zamówienia: 

a) ….. 

b) ….. 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na 

stronach nr od……..do…….- niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne 

i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest (zaznaczyć właściwe): 

 Mikroprzedsiębiorstwem, 

 Małym przedsiębiorstwem, 

 Średnim przedsiębiorstwem. 

UWAGA: 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.   

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 

roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwo: 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.   

 

6. Oferta została złożona na …… stronach  

7. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

     

          

    

  

Nazwa i adres WYKONAWCY : 

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

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

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

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję dot. 

przedmiotowego postępowania…………………………………………………………….. 

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

Numer telefonu: ……………………………... 

Numer faksu: ………………………………… 

Adres email:………………………………….. 

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

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

 

 

 

…............................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r.                        ........................................................... 

                                                               Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli 

                                                                    w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 



 
 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 

Wykonawca: 

……………………………………… 

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………… 

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

 do reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy 

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „Przebudowa budynku głównego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku 

– etap I zakup i dostawa okien i drzwi " prowadzonego przez Gminę Nasielsk, 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 ustawy Pzp. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

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 ustawy Pzp). 

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

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 



 
 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

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

postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….……………………… 

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

KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE 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. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
 

 
 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ 

 

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Po złożeniu oferty w postępowaniu:  

„Przebudowa budynku głównego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku – 

etap I zakup i dostawa okien i drzwi " oraz zapoznaniu się z informacją zamieszczoną na 

stronie internetowej przez Zamawiającego o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, oświadczam co następuje:  

□ Oświadczam, że nie należę 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) do której 

należą Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu  

□ Oświadczam, że należę 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) do której 

należą następujący Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu: * 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

__________________ dnia _________ 

 

 

 

      _____________________________________ 

  podpis i pieczątka Wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić. 

 

 



    Załącznik Nr 4 do SIWZ 

UMOWA NR (…) 

 

W dniu (…-…-…)r. w Nasielsku pomiędzy: 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 6,  

05-190 Nasielsk, NIP: 531 154 38 40, REGON: 000 528 497, reprezentowaną przez: 

dra Stanisława Romana Tyca – Dyrektora Biblioteki, 

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a  

(…) 

reprezentowanym/ą przez: (…), 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”. 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostarczenie drewnianej stolarki okiennej 

i drzwiowej w ramach zadania „Przebudowa budynku głównego Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Nasielsku” zwanych w dalszej części umowy „Przedmiotem umowy”. 

 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA 

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do dnia 

30 kwietnia 2020r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia dokładnego terminu realizacji przedmiotu 

umowy z osobami wskazanymi przez Zamawiającego z co najmniej 3 dniowym 

wyprzedzeniem. 

3. Termin Wykonania oznacza datę podpisania przez Strony Końcowego Bezusterkowego 

Protokołu Odbioru. Do tego dnia Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dostawy, 

rozładunku i odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotu zamówienia w miejscu 

składowania wskazanym przez Zamawiającego.  

 

§ 3 

WARUNKI DOSTAWY 

1. Przedmiot umowy dostarczony, rozładowany i zabezpieczony będzie na koszt  

i ryzyko Wykonawcy na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku,  

ul. Piłsudskiego 6, 05-190 Nasielsk. 

2. Wykonawca ubezpieczy przedmiot Umowy do momentu dostarczenia i ich zabezpieczenia 

pod adresem wskazanym w § 3 ust. 1.  

3. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy:  

1) Karty gwarancyjne; 

2) Certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające wymagania dla parametrów okien 

przedstawione w SIWZ oraz dokumentacji projektowej. 

4. Potwierdzenie realizacji Umowy odbywać się będzie na podstawie protokołu odbioru po 

dokonaniu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego odbioru ilościowego, 

jakościowego oraz odbioru dokumentacji wymienionej w ustępie 3. Potwierdzeniem 

przyjęcia Okien będzie podpisany przez obie strony Końcowy Bezusterkowy Protokół 
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Odbioru. Uprawnioną osobą do przyjęcia towaru i podpisania Końcowego 

Bezusterkowego Protokołu Odbioru będzie:  

a) ……………….. 

b) ……………….. 

lub inna osoba upoważniona przez Zamawiającego w przypadku nieobecności 

wskazanych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania Końcowego Bezusterkowego 

Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy w przypadku niezgodności przedmiotu umowy 

z opisem zamówienia, w tym np. dostarczenia towaru złej jakości, niekompletnego, 

niedołączenia do sprzętu, któregokolwiek z dokumentów wskazanych w Umowie lub 

innych uwag odnośnie niezgodności towaru z Przedmiotem Umowy.  

6. W przypadku odmowy podpisania Końcowego Bezusterkowego Protokołu Odbioru 

Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

a. jeżeli wady i usterki nadają się do usunięcia, to wówczas może odmówić odbioru 

do czasu ich usunięcia, a Wykonawca zobowiązuje się je usunąć w terminie 10 dni 

roboczych, chyba że Strony w oparciu o stosowny protokół wzajemnie podpisany 

uzgodnią dłuższy czas naprawy.   

b. jeżeli wady i usterki nie zostaną usunięte w terminie określonym w ppkt a), wówczas 

Zamawiający może je usunąć na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawo do 

gwarancji lub odstąpić od Umowy, na zasadach wskazanych w umowie albo żądać 

wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi. 

 

§ 4 

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA I ZASADY PŁATNOŚCI 

1. Tytułem wynagrodzenia za należyte i terminowe wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma 

od Zamawiającego kwotę w wysokości (…) zł brutto (słownie: (…)) („Wynagrodzenie”), 

w tym wynagrodzenie netto stanowi: (…) zł (słownie: (…)), a podatek od towarów i usług 

VAT…% wynosi (…) zł (słownie(…)). 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 14 dni 

od otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury przy czym Wykonawca 

wystawi fakturę w terminie 7 dni  od podpisania Końcowego Bezusterkowego Protokołu 

Odbioru. 

3. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy. 

Zaliczka zostanie udzielona w wysokości: 

1) 80 000,00 zł brutto po podpisaniu umowy, wypłaconej w terminie do 31.12.2019r.; 

2) Zamawiający dokona przelania zaliczki na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od 

daty: otrzymania faktury proforma/zaliczkowej wystawionej na Zamawiającego; 

3) fakturę zaliczkową Wykonawca zobowiązany jest wystawić w dniu otrzymania zaliczki 

i niezwłocznie przekazać ją Zamawiającemu; 

4) rozliczenie faktury proforma/zaliczkowej odbywać się będzie na podstawie faktury 

końcowej wystawianej przez Wykonawcę na Zamawiającego, po całkowitym 

zakończeniu wykonania Umowy, potwierdzonym pozytywnym Protokołem Odbioru 

Końcowego przedmiotu zamówienia. 



strona 3 z 12 

 

4. Jeżeli Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka na poczet wykonania przedmiotu umowy to 

wynagrodzenie określone w ust. 1, zostanie pomniejszone o kwotę wypłaconej zaliczki.  

5. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy lub niewykonania przez Wykonawcę 

umowy z jakiejkolwiek przyczyny, Zamawiający może żądać zwrotu zaliczki niezależnie 

od przysługującego mu odszkodowania lub kar umownych. Wykonawca jest w takim 

przypadku obowiązany zwrócić zaliczkę na wezwanie Zamawiającego w terminie 

określonym w wezwaniu i wystawić fakturę korygującą lub faktury korygujące 

potwierdzające zwrot płatności. 

6. Faktura winna być wystawiona na Przedmiot zamówienia określony w przedmiocie 

umowy.  

7. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o nr (…) 

8. Za termin zapłaty uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia obciążenia 

swego rachunku bankowego.  

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności cenę: Przedmiotu 

zamówienia, cła, podatków obejmujących m.in. podatku od towarów i usług (VAT) - jeśli  

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług powinien zostać naliczony, 

kosztów transportu, ubezpieczenia, rozładunku w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 

§ 5 

ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, rozładunku i zabezpieczenia fabrycznie nowego 

i zgodnego ofertą Przedmiotu umowy, który musi być wolny od wszelkich wad fizycznych 

i prawnych.  

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy zobowiązuje się 

do udzielenia instruktażu personelowi Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego 

w zakresie konserwacji i eksploatacji dostarczonego przedmiotu umowy. Instruktaż 

personelu Zamawiającego odbędzie się w dniu ustalonym z Wykonawcą. 

 

§ 6 

WARUNKI GWARANCJI 

1. Wykonawca udziela 60 gwarancji jakości na sprzęt liczonej od dnia podpisania 

Końcowego Bezusterkowego Protokołu Odbioru. 

2. Jeżeli gwarancja producenta udzielana w normalnych warunkach rynkowych obejmuje 

dłuższy okres czasu niż gwarancja Wykonawcy, po upływie terminu 60 miesięcznej 

gwarancji na przedmiot umowy obowiązuje gwarancja producenta. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne (na przykład producenta, 

importera, wykonawcy), paszporty techniczne, pełne instrukcje obsługi w języku polskim  

w formie wydruku najpóźniej w momencie podpisania protokołu odbioru przedmiotu 

umowy. 

4. Wykonawca w okresie obowiązywania gwarancji zobowiązuje się do obecności oraz 

sprawdzenia prawidłowości montażu przedmiotu umowy w trakcie prac budowlanych 

realizowanych przez Zamawiającego. W przypadku niestwierdzenia uwag lub 
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nieuczestniczenia przy wykonywaniu powyższych prac uznaje się, że Wykonawca uznaje 

wykonane prace za wykonane w sposób prawidłowy i warunki gwarancji zostają 

dotrzymane. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 

1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną, 

2) usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w momencie odbioru i ujawnionych 

w okresie gwarancyjnym. 

6. W zakres gwarancji wchodzą, w szczególności bezpłatne naprawy, transport, dojazdy oraz 

wszystkie wymieniane części zamienne - zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez 

Zamawiającego, a w razie gdy naprawa jest niemożliwa – bezpłatna wymiana na nowy 

towar. 

7. Na elementy wymieniane, naprawiane, okres gwarancji przedłuża się o czas usuwania 

awarii, wymiany danego elementu do momentu całkowitej naprawy.  

8. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot Umowy okaże się wadliwy, Wykonawca 

zobowiązuje się do usunięcia wady poprzez naprawę sprzętu/elementu lub jego wymiany 

na pełnowartościowy. 

9. W przypadku reklamacji awarii sprzętu zgłaszanej przez Zamawiającego, czas reakcji 

Wykonawcy wynosi do 5 dni roboczych. Jako reakcję Wykonawcy uznaje się 

protokolarnie spisany opis uszkodzeń przekazany Zamawiającemu. Wykonawca 

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni roboczych od momentu otrzymania 

zgłoszenia, chyba że Strony w oparciu o stosowny protokół wzajemnie podpisany 

uzgodnią dłuższy czas naprawy, zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad zgłoszonych 

przez Zamawiającego. 

10. W razie opóźnienia się Wykonawcy w stosunku do ustalonych terminów gwarancyjnych, 

Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonania usunięcia usterki innemu 

autoryzowanemu serwisowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc uprawnień z tytułu 

gwarancji. 

11. O wszystkich stwierdzonych usterkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 

Wykonawcę na piśmie lub mailowo: (…) faxem (…)  lub telefonicznie (…). 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu 

i osobom trzecim z tytułu sprzedaży i dostarczenia sprzętu złej jakości lub niezgodnego 

z normami obowiązującymi na terenie Polski. 

 

§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 

1) dojdzie do zajęcia majątku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia 

lub egzekucji, jakiegokolwiek rozporządzenia majątkiem przez Wykonawcę, które może 

utrudnić lub uniemożliwić ewentualne zaspokojenie wierzyciela, 

2) dojdzie do przystąpienia przez Wykonawcę do jego likwidacji, 

3) w przypadku gdy Wykonawca nie zrealizował dostawy na warunkach niniejszej umowy 

w terminie określonym w § 2 i mimo pisemnego wezwania go przez Zamawiającego nie 

zrealizował  dostawy w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania, 
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4) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania 

Wykonawcy do ich wykonania i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu.  

2. Wykonawca może od umowy odstąpić, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnienia 

przyjęcia przedmiotu umowy. 

3. Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie jednej ze stron pod rygorem 

nieważności. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio w siedzibie drugiej strony bądź 

przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 

zdarzenia je uzasadniającego. 

5. Strony ustalają, iż wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na 

następujących warunkach:  

1) przedłużenie umownego terminu wykonania Umowy lub jej etapów może nastąpić 

jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnych terminów Umownych stanowi 

konsekwencję:  

a) przyczyn zależnych od Zamawiającego lub organów administracji - termin 

wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub 

opóźnieniu prac z tego powodu,  

b) działania Siły Wyższej - termin wykonania może ulec zmianie o okres 

odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu;  

2) zmiana Wynagrodzenia może nastąpić:  

a) w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, Wynagrodzenie 

ulegnie zmianie o tę wartość;  

b) poprzez zmianę zasad płatności w zakresie wysokości będącej do wypłaty 

zaliczki, z takim zastrzeżeniem, iż wysokość zaliczki może być tylko zmniejszona 

a zmniejszenie jej wysokości musi nastąpić za porozumieniem Stron,  

3) Wykonawcę, może zastąpić nowy wykonawca:  

a) jeżeli doszło do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą 

wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych 

zmian Umowy;  

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 

Umowy;  

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem 

jego podwykonawców.  

4) Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania 

Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

6. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy 

i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron w drodze pisemnego aneksu do Umowy 

pod rygorem nieważności.  
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§ 8 

ZABEZPIECZENIE ZWROTU ZALICZKI 

1. Tytułem zabezpieczenia zwrotu uiszczonej Wykonawcy zaliczki, Wykonawca najpóźniej 

do dnia wypłaty zaliczki  dostarczy Zamawiającemu jeden z poniższych dokumentów 

w oryginale (dalej: Zabezpieczenie): 

a. Gwarancję bankową, 

b. Gwarancję ubezpieczeniową, 

c. Poręczenie zapłaty długu Wykonawcy udzielone przez inną spółkę kapitałową 

posiadającą siedzibę lub oddział na terenie obszaru Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

2. Poręczenie, o którym mowa w ust. 1 będzie udzielone przez spółkę kapitałową 

(poręczyciel) i będzie stanowić, iż poręczyciel będzie zobowiązany do zapłaty zaliczki 

Zamawiającemu w sytuacji, kiedy Wykonawca mimo wezwania go do zapłaty zaliczki 

przez Zamawiającego, zaliczki nie zwrócił.  

3. Gwarancje o których mowa w ust. 1 mają być bezwarunkowe, nieodwołalne, ważne co 

najmniej 30 dni po podpisaniu Końcowego Bezusterkowego Protokołu Odbioru i płatne na 

pierwsze żądanie Zamawiającego.  

4. Gwarancje i Poręczenie muszą opiewać na kwotę przewidzianej do wypłaty zaliczki. 

5. Ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie jest warunkiem  

wypłaty zaliczki 

6. Zamawiający zwróci Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcę na podstawie ust. 1 

w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony Końcowego Bezusterkowego Protokołu 

Odbioru na adres podany w  formularzu ofertowym. 

 

§ 9 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 

i wysokościach: 

a. w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień opóźnienia – łącznie nie więcej niż 5% wynagrodzenia 

umownego brutto, 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia  

Wykonawcy noty księgowej określającej wysokość kar umownych.  

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania, jeśli szkoda przewyższa 

wysokość kary umownej. 

 

§ 10 

SIŁA WYŻSZA 

1. Strony zostają zwolnione od obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w przypadku 

wystąpienia siły wyższej, powodującej całkowitą lub istotną niezdolność do wykonania 

Przedmiotu Umowy. 
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2. Za siłę wyższą uważa się okoliczności, które powstały po zawarciu Umowy w wyniku 

zdarzeń nadzwyczajnych, których żadna ze Stron nie mogła przewidzieć, ani nie mogła im 

zapobiec tj. wojny, zamieszki, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, inne klęski żywiołowe, 

zarządzenia i zakazy wydane przez władze oraz polityczne i ekonomiczne, strajki uznane 

przez związki zawodowe.  

3. Strona, która nie może wywiązać się w określonym czasie z obowiązków wynikających 

z Umowy, powinna natychmiast, nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni, o ile to możliwe, 

powiadomić drugą Stronę o zaistniałej sytuacji.  

4. Jeżeli Strona w ciągu 3 (trzech) dni nie wywiąże się z tego obowiązku, traci prawa 

związane z wystąpieniem siły wyższej.  

5. Druga Strona powinna natychmiast być powiadomiona o ustąpieniu wydarzenia 

określonego jako siła wyższa.  

6. Zaświadczenia wydane przez upoważnioną instytucję uważa się za odpowiednie dowody 

potwierdzające wystąpienie takich okoliczności.  

7. Jeżeli wydarzenia opisane powyżej trwają dłużej niż 3 miesiące, Strony określą wspólnie 

dalszą realizację umowy.  

8. Jeżeli Strony zdecydują się rozwiązać Umowę, to są zobowiązane do przeprowadzenia 

wspólnych rozliczeń. Strona, która nie jest zainteresowana w utrzymaniu obowiązywania 

Umowy, z powodu długiego opóźnienia spowodowanego siłą wyższą, jest uprawniona do 

rozwiązania Umowy w każdej chwili, po pisemnym zawiadomieniu drugiej Strony, jeżeli 

Strony nie zdołały osiągnąć porozumienia w tej sprawie. 

 

                                                                       § 11 

WYKONAWCA I PODWYKONAWCY 

1. Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę, za którego odpowiada 

Wykonawca: ………………………………………………………………………………… 

2. Wykonawca, który przewiduje zatrudnienie podwykonawców zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu do akceptacji umowy z podwykonawcami oraz uzyskać pisemną zgodę 

Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcami pod rygorem skutków 

przewidzianych w art. 647[1] Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca zawrze z podwykonawcą pod rygorem nieważności umowę na piśmie. 

4. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, 

oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. Treść umowy zawartej z 

podwykonawcą wymaga uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający 

w terminie 7 dni nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy, oznacza to, że 

wyraził zgodę na jej zawarcie i akceptuje jej treść. Wykonawca ponosi wobec 

zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz 

Kodeksu cywilnego. 

5. Wykonawca może wykonać roboty objęte umową przy pomocy podwykonawców w 

zakresie określonym w ofercie. Zamawiający dopuszcza również zmianę podwykonawców 

w trakcie realizacji umowy jednak każdorazowo musi ona zostać zaakceptowana przez 

Zamawiającego. 
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6. W przypadku, gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy (wiedzy i 

doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia, 

zdolnościach finansowych) w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenia przedmiotowego zamówienia, zmiana podwykonawcy jest 

dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca spełni co najmniej takie warunki 

jak podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przeprowadzonego 

postępowania. 

7. Wykonanie robót przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności              

i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub 

zaniechanie. 

8. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielać na piśmie 

wszelkich informacji dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

9. Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że kwalifikacje podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości 

wykonania robót lub dotrzymania terminów, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

zmiany podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do 

Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury. 

12. Zamawiający ustala następujące zasady zawierania umów o podwykonawstwo                    

i podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami: 

a) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 

roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy, 

b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

c) Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w punkcie               

b) niniejszego ustępu. 

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                             



strona 9 z 12 

 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w powyższym terminie 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

d) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

e) Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 

których mowa w punkcie       c) niniejszego ustępu, 

f) niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie do 7 dni uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego, 

g) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

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

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi (o ile został wskazany). Wyłączenie, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000 zł, 

h) w przypadku, o którym mowa w punkcie g) niniejszego ustępu, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w punkcie b) niniejszego ustępu, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do ustępu 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, 

i) przepisy opisane w punkcie od a) do h) niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do 

zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

13. Zamawiający ustala następujące zasady zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, 

uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom: 

a) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z podwykonawcą, 

b) w przypadku zaangażowania do realizacji zamówienia podwykonawców, dalszych 

podwykonawców faktury częściowe oraz faktura końcowa Wykonawcy zostanie 

zapłacona przez Zamawiającego pod warunkiem przedstawienia pisemnego 

oświadczenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu kwot należnych 

mu z tytułu wykonania i odbioru zakresu robót w ramach umowy z Wykonawcą, 

c) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę                            o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
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usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane, 

d) wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie c) niniejszego ustępu, dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy                             

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                              

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

e) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

f) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej  

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w punkcie c) niniejszego ustępu. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 

uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, 

g) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w punkcie f) niniejszego ustępu,                    

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

ga) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

gb) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

 gc) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty, 

h) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w punkcie c) niniejszego ustępu Zamawiający 

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

i) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w punkcie c) niniejszego ustępu, lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy      w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy     w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

14. Przepisy niniejsze nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647[1] Kodeksu 

cywilnego.  

 

§ 12 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem 

w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym 

te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 
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2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 

chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których 

mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które 

będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno 

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 

lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się 

z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania 

się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 

naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej 

wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone 

na Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
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dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 

inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 

tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 

w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych 

informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany do umowy wymagającą formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

3. Przedstawicielem Zamawiającego będzie (…), adres mailowy (…), tel. (…). 

4. Osobą reprezentującą Wykonawcę przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy będzie (…), 

adres mailowy (…), tel. (…) 

5. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony podejmą rokowania 

w celu polubownego załatwienia sporu. 

6. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 2 egz. 

dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA                                                                                        

  

  

 

 


