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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.  

Muzeum Podlaskie w Białymstoku   

15-426 Białystok, Rynek Kościuszki 10     
REGON: 000276328, NIP: 542-10-06-132  
nr telefonu (85) 740-77-37, nr faksu (85) 740-77-39   

Godziny pracy: poniedziałek-piątek od 7:30 do 15:30  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Adres poczty elektronicznej: przetargi@muzeum.bialystok.pl 

Strona internetowa: www.muzeum.bialystok.pl 

1.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

1.3. Wartość zamówienia. 

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do dostaw i usług lub robót 

budowlanych. 

1.4. Słownik. 

Użyte w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (oraz  

w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie: 

1) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), 

2) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

3)  „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany  

w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ, 

4) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

dotyczy niniejsza SIWZ, 

5) „Zamawiający” – Muzeum Podlaskie w Białymstoku . 

1.5. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę 

zgodnie z jej wymaganiami 
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Rozdział 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do 

rejestru zabytków Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy.  

2.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) I część zamówienia 

Remont toalet (szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany pn. „ 

Remont instalacji centralnego ogrzewania i toalet”)  

2) II część zamówienia 

Izolacja przeciwwilgociowa piwnic i ścian fundamentowych ( szczegółowy 

zakres robót określa projekt budowlany pn. „ Projekt budowlany izolacji 

przeciwwilgociowych i ścian fundamentowych budynku”  

UWAGA!!!!! 

Projekt budowlany pn. „Remont instalacji centralnego ogrzewania i toalet” obejmuje 

większy zakres robót niż to co jest przedmiotem zamówienia. Przedmiot zamówienia nie 

dotyczy remontu centralnego ogrzewania.  

2.3.    Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (Wykonawca może 

złożyć na jedną lub dwie części) 

a) I część przedmiotu zamówienia: remont toalet 

b) II część przedmiotu zamówienia: Izolacja przeciwwilgociowa piwnic i ścian 

fundamentowych 

2.4     Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45000000 - 7 Roboty budowlane 

45320000-6      Roboty izolacyjne 

45100000 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45300000 – 0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45332200 – 5  Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45332300 – 6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

2.5. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji 

projektowej stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary 

mają charakter pomocniczy w odniesieniu do dokumentacji projektowej. Wykonawca 

jest zobowiązany wykonać roboty zgodnie z projektami w sytuacji gdyby 

podczas wykonywania prac wystąpiły rozbieżności pomiędzy projektem a 

przedmiarem robót.  

 

UWAGA!!!!! 

Projekt budowlany pn. „Remont instalacji centralnego ogrzewania i toalet” obejmuje 

większy zakres robót niż to co jest przedmiotem zamówienia. Przedmiotem zamówienia nie 

jest objęta część projektu budowlanego dotycząca remontu centralnego ogrzewania.  

 

2.6. Rozwiązania równoważne. 

W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich 

ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane
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technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując 

dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym 

mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp użytemu w dokumentacji projektowej 

towarzyszy wyraz "lub równoważne". 

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane 

przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz 

wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia 

równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub 

lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na 

prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie 

obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego 

urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.  

Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 

ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania 

potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają 

równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego 

niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub 

oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi 

spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie 

wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności 

dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty 

budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają 

wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez 

zamawiającego. 

Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego 

przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych 

przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z 

wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, 

kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że 

zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne 

jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie 

środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w 

przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub 

sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile 

ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod 

warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty 

budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji 

zamówienia. 

2.7. Gwarancja. 

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane 

oraz zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany z formularzu 
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oferty. Warunki gwarancji opisuje § 12 Projektu umowy. Długość okresu gwarancji 

- stanowi również kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w 

przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin 

maksymalny) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

Uwaga: 

Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów 

gwarancyjnych elementów niezakrytych w szczególności budynku z instalacjami 

w okresie udzielonej gwarancji, więc powinien ten koszty uwzględnić w 

wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku zgodnie z 

umową, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych 

przeglądów gwarancyjnych. 

 

2.8. Ubezpieczenie. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, aby podczas 

realizacji przedmiotu zamówienia był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną nie mniejszą wartości brutto złożonej oferty.  

2.9. Podwykonawcy. 

Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 

2.9.1.  jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy 

(oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 

2.9.2  w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców  

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. 

Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także 

przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub 

usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na 

zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień 

publicznych; 

2.9.3 jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie 

podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we 

wzorze umowy.  

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

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące 

czynności w zakresie realizacji zamówienia:  

prace fizyczne obejmujące roboty ogólnobudowlane i instalacyjne,  

w tym:  

- roboty przy izolacji  itp. 

- roboty elektryczne, 

- roboty sanitarne, 

- roboty wykończeniowe, 

 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie 

i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci 

tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

 

Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia   

zamawiającego   w   zakresie   kontroli   spełniania   przez   wykonawcę   

wymagań,   o   których mowa   w   art.   29   ust.   3a,   oraz   sankcji   z   tytułu   

niespełnienia   tych   wymagań,   rodzaju   czynności niezbędnych do realizacji 

zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę   przez   wykonawcę   lub   podwykonawcę   osób   wykonujących   

czynności   w   trakcie   realizacji zamówienia zawarte są § 13 Projektu umowy 

stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

2.11. Personel Wykonawcy pełniący samodzielne funkcje w budownictwie. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. Szczegółowe wymagania w zakresie uprawnień personelu 

Wykonawcy określa § 9 Projektu umowy stanowiący Załącznik Nr 2 do 

SIWZ oraz 4.2.3 litera b SIWZ. Wykonawca będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy przedstawić do akceptacji zamawiającego osoby 

posiadające wymagane w umowie uprawnienia, które będą wykonywały 

czynności związane z kierowaniem robotami budowlanymi pod rygorem 

niepodpisania umowy. Osoby wskazane przez wykonawcę i 

zaakceptowane przez zamawiającego (spełniające wymagania zawarte w 

§ 9 umowy oraz 4.2.3 litera b SIWZ) zostaną wpisane do umowy, jako 

kierownicy robót w poszczególnych branżach.   

2.12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 

2.13. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt. 6 i 7 ustawy. 

 

Rozdział 3 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 

podpisania umowy do dnia 30.11.2018 r. – dotyczy obu części. 
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Rozdział 4 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu: 

4.1.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia  

w oparciu o: 

 przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.  

 przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy. 

Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale  

5 SIWZ. 

4.1.2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania 

(art. 24 ust. 12 ustawy). 

4.1.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13  

i 14 oraz pkt 16–20 a także art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy, może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych 

i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 

wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia 

oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

 

4.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu: 

 

4.2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

 

4.2.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

 

4.2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa. 

 

a.  Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie  

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż 
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w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:  

Dla część I zamówienia:  

 min. jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 30.000 PLN 

brutto, polegającą na remoncie lub modernizacji lub budowie lub 

rozbudowie lub przebudowie  budynku 

Dla część II zamówienia:  

 min. jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 100.000 PLN 

brutto która obejmowała wykonanie izolacji przeciwwilgociowych  budynku 

 

Uwaga: 

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w 

walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy 

wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie. 

 
b.  Wykonawca powinien wykazac , z e dysponuje lub będzie dysponował: 
I część zamówienia:  

a)  osobą pełniąca funkcję kierownika budowy posiadającą odpowiednie 

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  

niezbędne do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia (lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), która przez co najmniej 18 

miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach 

nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum 

będącego instytucją kultury, 

b)  osobą pełniąca funkcję kierownika robo t elektrycznych posiadającą 

odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej niezbędne 

do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia (lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) która  przez co najmniej 18 

miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach 

nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum 

będącego instytucją kultury,  

c)  osobą pełniąca funkcję kierownika robo t sanitarnych posiadającą 

odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej (z zakresu 

instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych) niezbędne do kierowania 

robotami objętymi przedmiotem zamówienia (lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów) która  przez co najmniej 18 miesięcy brał udział 

w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego 

instytucją kultury. 

 
II część zamówienia:  
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osobą pełniąca funkcję kierownika budowy posiadającą odpowiednie 

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  

niezbędne do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia (lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), która przez co najmniej 18 

miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach 

nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum 

będącego instytucją kultury, 

 
 

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osobę będącą obywatelem 
państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności 
w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w 
szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1946). 
 
Wykonawca może wykazać osobę posiadają łącznie wymagane uprawnienia z więcej niż jednej z 
wymaganych specjalności.  

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

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 

mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

4.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2 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. 

4.5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja", o której mowa w pkt 

4.4 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

4.5.1. wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

4.5.2. 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 1,2,4 i 8 ustawy; 

4.5.3. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
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innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których 

te zdolności są wymagane; 

4.5.4. z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie 

zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w 

szczególności: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

 czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega  

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie 

pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

notariusza) należy dołączyć do oferty. W przypadku wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 4.2.3 musi 

spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy 

łącznie. 

4.7. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 5 SIWZ. 

4.8. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców: 

4.8.1. którzy nie wykażą, spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w pkt 4.2;  

4.8.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia 

określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1,2,4 i pkt 8 ustawy;  

4.8.3. wobec których zachodzi którakolwiek z przesłanek wykluczenia 

określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 lub pkt 8 

ustawy. 

4.9. Brzmienie przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 

(fakultatywnych) przewidywanych przez zamawiającego w niniejszym 

postępowaniu obok przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy 

(obligatoryjnych): 

 Zamawiający wykluczy 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. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

https://sip.lex.pl/#/dokument/18208902#art(332)ust(1)
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zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

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, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w 

art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania; 

4) 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 ust. 1 pkt 15, 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. 

 

 

Rozdział 5 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ  

ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

 

5.1. Dokumenty składane wraz z ofertą przez wszystkich wykonawców: 

 

5.1.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych w rozdziale 4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, 

wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenia (aktualne na dzień 

składania ofert) w zakresie wskazanym w załączniku Nr 4 i 5 do SIWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca 

składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 4 i 5 do SIWZ. 

  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.1 składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają 

potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17021464#art(366)ust(1)
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spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, 

w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1.1. 

 

5.1.2. Dowody, o których w rozdziale 4.5.1 SIWZ, w szczególności pisemne 

zobowiązanie podmiotu trzeciego złożone na zasadach określonych w 

rozdziale 4.4 – 4.5 SIWZ - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji 

podmiotu trzeciego. 

 

5.2. Dokumenty składane po otwarciu ofert bez wezwania zamawiającego przez 

wszystkich wykonawców: 

 

5.2.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest 

zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły 

oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 

oświadczenia pojawi się na stronie internetowej zamawiającego wraz z 

zamieszczeniem informacji w otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust. 

5 ustawy. 

 

5.3 Dokumenty składane po otwarciu ofert na wezwanie zamawiającego przez 

wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej: 

 

5.3.1 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym 

niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń 

lub dokumentów: 

 

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż  

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz  

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania  

i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane 

(sporządzonego zgodnie z wzorem który zamawiający przekaże 

wykonawcy , którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 
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wraz z wezwaniem do jego złożenia) z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 

dokumenty;  

b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzonego 

zgodnie z wzorem który zamawiający przekaże wykonawcy, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza wraz z wezwaniem do 

jego złożenia). 

5.4 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 5.1 SIWZ, oświadczeń 

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

ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 

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

udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 

5.5 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5.6 Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie  

i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne 

niż oświadczenia - wskazane w pkt 5.3.1 - składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 

4.5.1 i 4.5.4 należy złożyć w formie oryginału  

5.7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego- odpowiednio,  

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16796118
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5.8 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz  

z tłumaczeniami na język polski. 

5.9 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których 

mowa w sekcji 5.3.1 w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym 

są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

ich tłumaczenia na język polski. 

5.10 W przypadku wskazania przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w sekcji 

5.3.1 które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności dokumentów 

przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, 

zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 

1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 

aktualne. 

5.11 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 

dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność  

z oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny 

być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) 

do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego 

wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we  

właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego wykonawca polega na 

podstawie pełnomocnictwa. 

5.12 Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone  

w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie 

podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

5.13 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na 

dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których 

mowa w pkt 5.7, 5.11 i 5.12 oraz klauzula „za zgodność z oryginałem".  

W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność  

z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć 

się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron. 

5.14 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.11 w formie oryginału lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do 

oferty. 

Rozdział 6 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

6.1. Zamawiający nie  żąda wniesienia wadium. 

 

Rozdział 7 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art(97)ust(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art(25)ust(1)pkt(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art(25)ust(1)pkt(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art(25)ust(1)pkt(3)
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7.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą część zamówienia. Złożenie 

więcej niż jednej oferty w danej zamówienia część spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę w tej części zamówienia. 

7.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

7.3. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

7.4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie. 

7.5. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu 

muszą być parafowane przez wykonawcę. 

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

wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 

rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

7.7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub 

wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, 

pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty. 

7.8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy 

dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku 

innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

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

ponumerowane. 

7.11. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana 

lub parafowana przez wykonawcę. 

7.12. 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: 

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub 

jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą, 

2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

3) 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. 
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7.13. Oferta musi zawierać: 

a) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 3 do SIWZ, 

b) Oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzorów stanowiących 

odpowiednio Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ, 

c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców 

występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 

d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ - 

jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

7.14. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób 

uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń 

przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym 

opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia: 

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

b) Muzeum Podlaskie w Białymstoku 

Ratusz, Rynek Kościuszki 10,   

15-426 Białystok (Dział AG). 

OFERTA –„Prace budowlane przy obiekcie zabytkowym: izolacja 

przeciwwilgociowa piwnic i ścian fundamentowych oraz remont toalet w Muzeum 

Wnętrz Pałacowych w Choroszczy – oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku” 

c)  - Znak sprawy: AG/360/02/18 

d) Nie otwierać przed dniem 04.07.2018 r. do godz. 9:15. 

 

7.15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie 

koperty. 

Rozdział 8 

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

 

8.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.13 należy złożyć  

w terminie do dnia 04.07.2018 roku do godziny 9:00 w siedzibie Muzeum 

Podlaskiego w Białymstoku, Ratusz – Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok 

(sekretariat). Godziny urzędowania określono w pkt. 1.1. niniejszej SIWZ. 

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

wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką 

pocztową lub kurierską. 

8.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2018 r. o godzinie 9:15 w siedzibie Muzeum 

Podlaskiego w Białymstoku, Ratusz – Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok, 

Dział AG 

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

zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty 

przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian 

musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie 

oznaczonej jak w pkt. 7.16 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. 

8.5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) 
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uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 

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

W przypadku nieobecności wykonawcy, zamawiający przekaże wykonawcy 

informacje z otwarcia ofert na jego wniosek. 

8.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej  

stronie internetowej (www.muzeum.bialystok.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. 

8.8. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1, zostaną niezwłocznie 

zwrócone wykonawcom. 

Rozdział 9 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

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

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

ofert. 

9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

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

upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 

60 dni. 

Rozdział 10 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

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

wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia. Cena oferty – 

jest to kwota wymieniona w Formularzu oferty (Załącznik nr 3 SIWZ), którą 

należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza  

(do dwóch miejsc po przecinku).  

10.2. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla 

prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki 

wynikające z obowiązujących przepisów. 

10.3. Cena oferty powinna być obliczana z uwzględnieniem z art. 91 ust. 3a Ustawy Jeżeli 

złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu 

ofertowym w rubryce podatek VAT – wskazuje zapis „obowiązek podatkowy 

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

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

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 
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lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić  

do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.   

Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto 

zamówienia, jaką poniesie na realizację przedmiotu zamówienia. 

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

10.5. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Projektem umowy Załącznik Nr 2  

do SIWZ.  

10.6. Załączone do SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy w odniesieniu do 

dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowiązany wycenić roboty zgodnie 

z dokumentacja projektową.  
 

 

 

Rozdział 11 

BADANIE OFERT 

 

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

dotyczących treści złożonych ofert. 

11.2. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie 

w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości zamawiającego co 

do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów oraz 

w przypadkach określonych w ust. 1 a ustawy, zamawiający zwróci się o udzielenie 

wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w 

szczególności w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy. 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 

Wykonawcy. 

11.3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, 

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

istotnych zmian w treści oferty, 

 niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 

 poprawiona. 

11.4. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw 

dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

Rozdział 12 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG  

TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
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12.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 

następujących kryteriów oceny ofert: 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie 

kryterium 

(w %) 

1 Cena (C) 60 

2 Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz 

zamontowane materiały i urządzenia (G) 

 

40 

 

12.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych 

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

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

 

            Cn 

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

            Cb 

 gdzie, 

C- ilość punktów za kryterium cena, 

Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych, 

Cb – cena oferty badanej. 

 

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe 

oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny 

odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony 

do dwóch miejsc po przecinku. 
 

12.4. Kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz 

zamontowane materiały i urządzenia ” liczone w okresach miesięcznych: 

 

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

Wykonawca otrzyma zero (0) punktów.  

W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 

miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.  

W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 60 miesięcy wykonawca 

otrzyma pkt wg wzoru: 

                  G o 

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

                G maks 

gdzie:  

G  -  wartość punktowa, którą należy wyznaczyć, 

Gmax -  najdłuższy oferowany kres gwarancji 

Go -  okres gwarancji podany w badanej ofercie 

 

Uwaga: 
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Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji,  

w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania 

przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, 

Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie 

wskaże  

w ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający przyjmie,  

że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może 

zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 

60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń 

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

gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane elementy i urządzenia”. 

Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach  

(w przedziale od 36 do 60 miesięcy). 

 

12.5. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, 

która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru: 

 
O = C + G  

gdzie:  
O- łączna ilość punktów oferty ocenianej,  
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”  
G- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji na 
roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia”. 

 

12.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów,  

tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa 

w pkt 12.1. 

Rozdział 13 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

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

najkorzystniejsza. 

13.2. Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy, Zamawiający informuje niezwłocznie 

wszystkich wykonawców o: 

 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania 

działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona  

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku 

równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 

funkcjonalności,  
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 wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali 

zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,  

 dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,  

 nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,  

 unieważnieniu postępowania, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

13.3. Informacje o których mowa w pkt. 13.2 tiret pierwszy oraz tiret piąty – siódmy, 

Zamawiający opublikuje na swojej stronie internetowej: 

 (www.muzeum.bialystok.pl). 

 

Rozdział 14 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

14.1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać 

ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania 

wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych 

do oferty. 

14.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka 

winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 

przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia. 

 

 

Rozdział 15 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  

WYKONANIA UMOWY 

 

15.1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział 16 

POSTANOWIENIA UMOWY 

 

16.1. Projekt Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

16.2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie 

zawarta umowa, o której mowa w pkt. 16.1. 

16.3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na 

podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we 

wzorze Umowy. 

http://www.muzeum.bialystok.pl)/
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Rozdział 17 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ 

 

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

SIWZ. 

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

upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz  

z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła 

zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej 

(www.muzeum.bialystok.pl), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

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

Zmianę SIWZ zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej 

(www.muzeum.bialystok.pl). 

17.4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian  

w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 

wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację  

na własnej stronie internetowej (www.muzeum.bialystok.pl). 

17.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień 

i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze 

oświadczenie zamawiającego. 

 

Rozdział 18 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ  

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

 

18.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

18.2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

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

drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jeżeli zamawiający lub 

wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

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

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 

18.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, 

zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na 

numer faksu lub adres email, podany przez wykonawcę, została mu doręczona w 

sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 
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18.4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować  

na adres: 

Muzeum Podlaskie w Białymstoku   

15-426 Białystok, Rynek Kościuszki 10     

Numer faksu: +48 (85) 740-77-39   

e-mail: przetargi@muzeum.bialystok.pl 

18.5. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni 

posługiwać się znakiem postępowania: AG/360/02/18. 

18.6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są pracownicy 

Muzeum Podlaskiego w Białymstoku:  

1) Pani Katarzyna Sokołowska, tel. 85 740 77 37, 509 336 712, email: 

przetargi@muzeum.bialystok.pl  

2) Pani Joanna Olechno, tel. 85 740 77 37, 515 263 998 email: 

przetargi@muzeum.bialystok.pl  

3) Pan Krzysztof Sawicki – inspektor nadzoru tel. 85 740 77 37 email: 

przetargi@muzeum.bialystok.pl  

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu określonych  

w pkt. 1.1. SIWZ z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

18.7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania a wykonawcami. 

18.8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania. 

 

Rozdział 19 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

19.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

 

Odwołanie. 

19.2. Odwołanie przysługuje wobec czynności: 

 określenia warunków udziału w postępowaniu, 

 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

 odrzucenia oferty odwołującego; 

 opisu przedmiotu zamówienia; 

 wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

19.2.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności 

zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, 

zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

19.2.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby odwoławczej  

w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 

mailto:przetargi@muzeum.bialystok.pl
mailto:przetargi@muzeum.bialystok.pl
mailto:przetargi@muzeum.bialystok.pl
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elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 

19.2.3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji  

o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli 

zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 PZP zdanie drugie 

albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

19.2.4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej. 

19.2.5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 

zobowiązany na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na które 

nie przysługuje odwołanie zgodnie z pkt 19.2. 

 

Skarga do sądu. 

19.3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego. 

19.3.1. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego. 

19.3.2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo 

pocztowe (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113) jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 

19.3.3. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma 

procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, 

przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a 

także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub 

w części. 

19.3.4. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można 

rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

 

Rozdział 20 

AUKCJA ELEKTRONICZNA 

 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

 

Rozdział 21 
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

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

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

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

Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 

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

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego AG/360/02/18    

„Prace budowlane przy obiekcie zabytkowym: izolacja przeciwwilgociowa piwnic i 

ścian fundamentowych oraz remont toalet w Muzeum Wnętrz Pałacowych w 

Choroszczy – oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku” 

2) 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 

2017 r. poz. 1579 i 2018), 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: 
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− 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 22 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

Integralną częścią SIWZ są załączniki: 

Załącznik nr 1 –  Dokumentacja projektowa. 

Załącznik nr 2 -  Projekt umowy. 

Załącznik Nr 3 - Wzór formularza ofertowego. 

Załącznik Nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 

Załącznik Nr 5 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Dokumentacja projektowa 
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Na dokumentację projektową składa się: 

 projekt budowlany: Izolacji przeciwwilgociowych piwnic i ścian fundamentowych 

budynku 

 projekt budowlany: Remont instalacji centralnego ogrzewania i toalet 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – remontu 

instalacji centralnego ogrzewania i toalet w Pałacu Branickich, Muzeum Wnętrz 

Pałacowych w Choroszczy 

 przedmiar robót  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
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Projekt umowy – w przypadku wyłonienia dwóch różnych oferentów, będą 

dwie umowy na każdą z części osobno. 

 

Umowa Nr …… / 2018 
na roboty budowlane 

 
zawarta w dniu …………. 2018 r. w Białymstoku pomiędzy Muzeum Podlaskim  

w Białymstoku, mającym swoją siedzibę w Białymstoku, 15-426 Białystok, Rynek 

Kościuszki 10 , NIP: 542-10-06-132, REGON: 000276328 wpisanym do rejestru instytucji 

kultury Województwa Podlaskiego pod numerem 3   

zwanym dalej „Zamawiającym"  

reprezentowaną przez: 

Pana Andrzeja Lechowskiego – Dyrektora Muzeum, 

a  

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 

………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego 

Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, NIP ……………….., REGON 

…………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 

..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik nr 6a do umowy2,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 

zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 

„…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać 

adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 6 do umowy, NIP ……………, REGON …………., 

zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na 

podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 6a do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 
Oświadczenia Stron 

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

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,  

o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

12) – 23) oraz ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 tej ustawy. 

§ 1 
Przedmiot umowy 

                                                 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie  

inwestycyjne pn.: „Prace budowlane przy obiekcie zabytkowym: izolacja 

przeciwwilgociowa piwnic i ścian fundamentowych oraz remont toalet w Muzeum 

Wnętrz Pałacowych w Choroszczy – oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku” 

którego zakres obejmuje: 

dla I części:  

1) Remont pomieszczeń sanitarnych wg tradycyjnej technologii i tradycyjnych 

materiałów. W kolejności będą wykonane: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, 

roboty montażowe i  murarskie, okładziny, instalacje, prace wykończeniowe.  

2) Remont instalacji sanitarnej – instalacji wody ciepłej i zimnej, kanalizacji 

sanitarnej,  

3) Remont toalety dla zwiedzających – adaptacja istniejącego przedsionka i toalety 

ogólnej na toalety męską i damską wraz z przedsionkiem 

4) Remont pomieszczeń pomocniczych i toalety personelu – adaptacja istniejących 

pomieszczeń na toaletę przystosowaną dla potrzeb niepełnosprawnych oraz 

pomieszczenie porządkowe 

5) Doprowadzenie instalacji elektrycznej zasilającej do remontowanych 

pomieszczeń 

Dla II części: 

1) Rozbiórka cokołów oraz okładzin schodów i tarasów 

2) Przygotowanie podłoża pod izolację pionowe wtórne 

3) Naprawa konstrukcji tarasów i schodów 

4) Wtórna izolacja pozioma ścian 

5) Izolacja pozioma posadzek 

6) Wtórna izolacja pionowa 

7) Przygotowanie okładziny kamiennej do renowacji i renowacja 

8) Mocowanie okładziny kamiennej cokołu do ścian 

9) Zasypanie ścian piwnic 

10) Opaska wokół budynku 

Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do 

umowy, 

2) dokumentacje projektowe, stanowiące załącznik nr 2 do umowy, 

3) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy, 

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarami robót, wiążące 

są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów: 

1) projekt budowlany, 

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

3) przedmiar robót 

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową (dot. Danej części zamówienia) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót (SSTWiOR). W przypadku, gdy materiały lub 

roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SSTWiOR i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
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zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. Wykonawca  

o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem podejmie 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

4. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiOR 

oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, 

zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu 

o dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz nie zgłasza 

zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. W trakcie 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić 

część placu budowy innemu podmiotowi, realizującemu dodatkowe roboty 

budowlane równolegle z zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka 

potrzeba. 

 

§ 2 

Terminy realizacji 

1.  Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie  

do dnia 30.11.2018 r.   

2.  Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia może ulec zmianie jedynie z przyczyn 

stanowiących podstawę do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie …………………………………… zł. netto plus należny podatek 

VAT w wysokości …………………………… zł.  

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………………….…………………………..…………….zł  

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

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które 

nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane 

z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót 

budowlanych i czynności niezbędnych do  kompletnego wykonania przedmiotu 

umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa 

oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter 

pomocniczy. 
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4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa 

w ust. 1. 

§ 4 
Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgłoszenia robót budowlanych oraz 

dziennika budowy, 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji 

przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, 

3) wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy  

i zaplecza, z dniem przekazania placu do prowadzenia robót budowlanych, 

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, 

5) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia, 

7) zweryfikowanie w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu, 

sporządzonych przez Wykonawcę, harmonogramu rzeczowo–finansowego oraz 

kosztorysu ofertowego. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz 

innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa, 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, materiałów niezbędnych do realizacji 

przedmiotu umowy, 

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa  

w ust. 1 pkt 2, 

4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie  

i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych 

z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny  

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 

6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykonaniu robót zanikających, 

b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ 

na stan zachowania budynku, 

7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych w terminie nie dłuższym niż  2 dni roboczych od 

daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,  

8) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 

budowy, 
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9) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

10) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

11) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 

12) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż 

termin odbioru końcowego wykonanych robót, 

13) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, 

elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót budowlanych, 

14) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego, 

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 

niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

16) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 

17) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na 

materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

18) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 

19) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 

20) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montażowych oraz prac 

rozbiórkowych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz 

przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego, 

21) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych  

i montażowych w danym dniu – każdego dnia, 

22) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, 

a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie  

i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym, oraz 

zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia, 

23) przedkładanie 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, 

24) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi, oraz ich zmian, 

25) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w stanie gotowym  

do przystąpienia do użytkowania, 

3. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia 

zawarcia umowy, sporządzić kosztorys wskazujący sposób kalkulacji 

wynagrodzenia ryczałtowego metodą uproszczoną (uwzględniający wszystkie 

przewidziane przedmiotem zamówienia branże),  

a następnie przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu. 



 
 
 

Znak sprawy: AG/360/02/18  Strona 33 z 63 

4. Kosztorys, o którym mowa w ust. 3, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno–użytkowym. Kosztorys będzie służył do rozliczania prac 

zaniechanych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz do rozliczania 

ewentualnych prac dodatkowych zleconych w trybie art. 144 ust. 1pkt 3 lub 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

5. W przypadku zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego uwag oraz zastrzeżeń, 

dotyczących kosztorysu , o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia kosztorysu ofertowego, uwzględniających uwagi  

i zastrzeżenia Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, dotyczących dostarczonego 

kosztorysu. 

6. Zaakceptowany  kosztorys o którym mowa w ust. 3 lub 5 będzie stanowił integralną 

część umowy. 

7. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 

obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów 

betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych 

jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 

zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 

zagospodarowania odpadów, jako warunek dokonania odbioru końcowego 

realizowanego zamówienia. 

9. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej 

inwestycji robót, wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się 

do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w 

posiadaniu Wykonawcy. 

10. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 

segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu 

wywozu z placu budowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania 

materiałów z odzysku. 

12. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  

z przedstawicielami Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający 

użytkowników obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości 

wynikające z prowadzonych robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej 

działalności, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

14. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montażowe oraz rozbiórkowe należy 

prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów 

przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego. Osoba kierująca robotami 
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budowlanymi ze strony Wykonawcy, w uzgodnieniu z przedstawicielem zarządcy 

obiektu, ustali szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy z podziałem 

obowiązków w tym zakresie i na tę okoliczność sporządzi protokół w myśl 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

15. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu 

Wykonawcy. 

16. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy 

poza terenem planowanej inwestycji. 

 
§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 
1. Rozliczanie  robót  z  Wykonawcą  będzie  regulowane   fakturą końcową  w terminie 

do 30 dni od daty jej otrzymania  przez  Zamawiającego  wraz  końcowym  protokołem  

odbioru wykonanych  robót,  z  uwzględnieniem  zapisów  dotyczących  

podwykonawstwa,  o  którym mowa  w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.   

2. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności 

dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz z 

oświadczeniem podwykonawców o ich spłaceniu oraz uwierzytelnionymi kopiami 

wystawionych faktur i dowodami ich zapłaty. 

3. Terminy, o których mowa w ust. 1 rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego 

wystąpienia następujących przesłanek: 

1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą 

ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania 

finansowe związane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi 

przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, 

stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę 

uregulowane, wraz z uwierzytelnionymi kopiami wystawionych faktur i 

dowodami ich zapłaty. 

2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej 

zestawienia należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane, 

stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, 

stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo. 

4. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, powinny 

odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio 

załączniki nr 4 i 5 do umowy. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 

nr ………………………………, z zastrzeżeniem ust. 7. 

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest 

przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną 

odpowiedzialność na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamówień publicznych, 

że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym 
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należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy 

wraz z uwierzytelnionymi kopiami wystawionych faktur i dowodami ich zapłaty.. 

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, 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 podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

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

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 9. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10 pkt 2, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 10 pkt 1 i 2, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) 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 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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13. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

której mowa w ust. 11 pkt 3, wynosi 30 dni. 

14. Faktury będą wystawiane na: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Ratusz Rynek 

Kościuszki 10, 15-426 Białystok NIP 542-10-06-132; 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części 

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub 

wymaga dodatkowego sprawdzenia. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 

zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień 

lub zmiany faktury. 

17. Termin płatności faktury, o której mowa w ust. 1, w sytuacji opisanej w ust. 17, będzie 

liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej 

faktury. 

18. Ceny robót w załączonym kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu na 

inflację. 

§ 6 
Odbiory robót 

1. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru na 

podstawie pisemnego zgłoszenia inspektorowi nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od 

dnia ich zgłoszenia. 

2. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do zweryfikowania, zgłoszonych przez 

Wykonawcę do odbioru wykonanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich do 

odbioru przez Wykonawcę. 

3. Jeżeli inspektor nadzoru stwierdzi, że zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru roboty 

budowlane nie zostały wykonane w sposób uzasadniający ich gotowość do 

przeprowadzenia odbioru końcowego, Zamawiający nie przystąpi do 

przeprowadzania czynności odbiorowych, o których mowa w ust. 4. 

4. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w 

terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym inspektor nadzoru potwierdzi gotowość 

do odbioru przez Zamawiającego wykonanych robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia. 

5. Przeprowadzone czynności odbiorowe zostaną potwierdzone sporządzeniem przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót, który powinien zostać 

podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy. 

6.  Do protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w ust. 5, 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych 

wskazanych w umowie, w szczególności w ust.7. 

7. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem, w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3: 

1) dostarczyć certyfikaty, atesty i inne dokumenty zastosowanych wyrobów  

i materiałów, 

2) dostarczyć opracowanie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów 

odbiorowych wskazanych w STWIOR stanowiących załącznik do umowy. 
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§ 7 
1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad lub odebrać przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich 

usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia  

w usunięciu usterki wysokości 2.000 zł  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 

przeznaczeniem. 

2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

 
§ 8 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, 

stanowiącej załącznik nr 3 do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami 

własnymi za wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).4 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego 

zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z 

opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2, 

                                                 
4 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć 

podwykonawcy (podwykonawcom). 
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3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na 

rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania 

umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w 

szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i 

zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych,  

z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz 

osoby przez niego uprawnione, wymienione w § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 9 ust. 3, 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu 

odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej 

odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za 

wady wobec Zamawiającego, 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13  

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym 

w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię 

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

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego 

sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w przypadkach, których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa 

się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. 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% wynagrodzenia, o którym mowa w 

§ 3 ust. 1 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz 

usługi transportowe. 

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i 

wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 

dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
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13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 

podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

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

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia. 

§ 9 
Personel pełniący samodzielne funkcje w budownictwie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: 

……………………….; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: 

……………………… . 

3) Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane 

3. Wykonawca ustanawia: 

1) kierownika budowy w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: 

……………………………. (spełniającym warunek udziału w postępowaniu wskazany w 

sekcji 4.2 SIWZ i zgodnie z wykazem osób złożonym w trybie art. 26 ust. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych); 

2) kierowników branżowych w osobach: 
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p.  ………………….; nr tel.:……………….. ; upr. bud. nr: …………… (branża konstrukcyjno 

- budowlana) 

p. ………………….; nr tel.: …………….. ; upr. bud. nr: ………………….. (branża sanitarna)5 

p. ………………… ; nr tel.: ……………….. ; upr. bud. nr: …………… . (branża elektryczna )6 

4. Wykonawca nie może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 3 bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego. W przypadku osoby wskazanej w ust. 3 pkt 1 zmiana możliwa 

jest jedynie w przypadku, gdy osoba zastępująca będzie spełniała warunek udziału w 

postępowaniu wskazany w sekcji 4.2 SIWZ. 

 

§ 10 
Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy,  

w szczególności poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, 

oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 

realizacji zadania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dozorować plac budowy w czasie prowadzenia robót 

uwzględniając fakt, że roboty budowlane będą prowadzone na  czynnym obiekcie. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywanych robót 

od momentu przejęcia placu budowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 

na zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

5. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przedstawić opracowany plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
§ 11  

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) 

na sumę ubezpieczeniową, stanowiącą co najmniej równowartość wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli 

wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy, niż okres realizacji zamówienia, 

będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na 

okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za każdy 

dzień opóźnienia. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio.  

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) odpowiedzialność cywilna za szkody (OC) powstałe w związku z prowadzoną 

działalnością, w tym robotami budowlanymi, a także ruchem pojazdów 

mechanicznych. 

4. Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca 

jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z 

                                                 
5 Dotyczy jedynie 1 części zamówienia 
6 Dotyczy jedynie 1 części zamówienia  
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oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1, na okres, o 

którym mowa w ust. 2. 

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 

4, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

6. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 5, będzie 

obciążać w całości Wykonawcę. 

7. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o których 

mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez 

Zamawiającego, może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od 

umowy na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 lit. h. 

 
§ 12  

Gwarancja, odbiór 
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na 

okres ……………….. miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 5. 

2. Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów 

gwarancyjnych elementów niezakrytych w szczególności budynku z instalacjami w 

okresie udzielonej gwarancji, więc powinien ten koszty uwzględnić w 

wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku zgodnie z umową, 

chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów 

gwarancyjnych. 

3. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane 

urządzenia na okres ………… miesięcy, który rozpocznie swój bieg od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 5. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, 

w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad. 

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na 

wykonane prace budowlane i montażowe, i zobowiązuje się do usunięcia wad 

fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 

terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 3. 

8. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

9. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, 

a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 

10. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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12. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten 

uzgodnić z Zamawiającym. 

13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 

wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

14.  W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych 

urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych 

urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót. 

15. Wykonawca  udziela   Zamawiającemu  rękojmi   za   wady   fizyczne przedmiotu   umowy 

zgodnie z ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposób, że: 

1)  jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2  gwarancji jest dłuższy od okresu rękojmi 

wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku 

elementów zamówienia innych niż nieruchomości), strony ustalają okres rękojmi 

równy okresowi udzielonej gwarancji,  

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

wynikającemu z przepisów kodeksu cywilnego, strony ustalają okres rękojmi równy 

okresowi udzielonej gwarancji,  

3)  jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi 

wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku 

nieruchomości), strony ustalają okres rękojmi wynikający z kodeksu cywilnego tj. 

okres 5 lat. 

§ 13 
Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące 

czynności: prace fizyczne obejmujące roboty ogólnobudowlane i instalacyjne,  

w tym:  

- roboty elektryczne, 

- roboty sanitarne, 

- roboty wykończeniowe, 

- roboty przy izolacji  

 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i 

osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 

samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi 

Zamawiającemu oświadczenie, że czynności wskazane w ust 1 wykonywane są  

i będą przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 

sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. nie później niż w terminie 3 dni od 

dokonania takiej zmiany. 

4. 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 
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wykonujących wskazane w ust. 1 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. 
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. 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 ust. 1 
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 RODO i krajowych przepisów dot.  ochrony 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 RODO i 
krajowych przepisów dot. Ochrony danych osobowych. 

7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 i 6, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 

lit. m lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. 

o. Zamawiający może także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 lit. l, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie 

do zapłaty kary z § 15 ust. 2 pkt 1. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności 
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wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie 

kontroli realizacji tego obowiązku. 

 
§ 14 

Kary umowne 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary 

umowne z następujących tytułów: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w 

następujących przypadkach: 

a) za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych – w wysokości 2,5% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

liczonej od terminu określonego w § 2, nie więcej niż za 30 dni. 

b) za każdorazowe nieuporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac 

budowlanych i montażowych w danym dniu – każdego dnia – w wysokości 

100,00 złotych, 

c) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia 

przez Wykonawcę zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 

zagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich, korzystających z 

budynku, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu 

godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 300,00 

złotych, 

d) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku 

zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia placu budowy, o którym 

mowa w § 10, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu 

godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 300,00 

złotych, 

e) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, 

stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub 

wynikających z gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek, 

f) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% 

niezapłaconej należności, 

g) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% 

niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki, 

h) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 500,00 złotych brutto za 

każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu do 

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,  

i) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości  
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2 500,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany, 

j) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty – w wysokości 0,1% wartości brutto tej umowy, za każdy 

dzień zwłoki od upływu terminu, którym mowa w § 8 ust. 10, 

k) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji kosztorysów 

ofertowych w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od 

upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3, 

l) za zwłokę w dostarczeniu kosztorysów ofertowych uwzględniających uwagi i 

zastrzeżenia Zamawiającego – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień 

zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 4 ust. 5, 

m) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 

1 – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę wykonywała czynności wymienione w sekcji 3.2 SIWZ, 

n) za opóźnienie w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 – w 

wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o 

którym mowa w § 13 ust. 2, 

o) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 13 

ust. 3 –w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od 

terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3. 

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za zwłokę w 

przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia, którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

liczonej od dnia, w którym odbiór miał być przeprowadzony. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane  

z wynagrodzenia za wykonane roboty, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 15. 

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. 

6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 

kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy. 

7. Wysokość kar umownych nie może przekraczać wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

§ 15 
1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 



 
 
 

Znak sprawy: AG/360/02/18  Strona 46 z 63 

2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 3 ust. 1, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane  

z wynagrodzenia za wykonane roboty. 

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. 

6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 

kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy. 

 
§ 16 

Odstąpienie od umowy 
1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy: 

1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach: 

a) wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, 

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w 

sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, 

wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego lub 

postanowieniami umowy i nie zmienia sposobu wykonania umowy na żądanie 

Zamawiającego, 

c) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie 

wszczęte postępowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, 

uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu 

wniosku o upadłość, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności, 

d) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu 

egzekucyjnym,  

e) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny 

w terminie wynikającym z umowy i nie podjął ich pomimo wezwania 

Zamawiającego, złożonego na piśmie, w terminie w nim wskazanym. 
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f) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż  

5 dni kalendarzowych, 

g) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b, 

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w § 11 ust. 8, nie 

przekazał  Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, żądanych dowodów 

ubezpieczenia, o którym mowa w § 11, 

i) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w § 5 ust. 11, 

j) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8 ust. 1, 

k) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, 

pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela 

Zamawiającego, 

l) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1, 2  

lub 3; 

2) Wykonawcy – w następujących przypadkach: 

a) Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót lub 

podpisania protokołu odbioru końcowego, 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa 

w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione. 

5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada, zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na 

realizację przedmiotu umowy, 
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3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 

uzbrojeniem placu budowy, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy. 

6.  W przypadku, o którym mowa w §14 ust.1 pkt.1a/ Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu. 

 
 

§ 17 
Zmiany umowy, przechowywanie dokumentacji 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w 

chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 

następujących okoliczności: 

1)  przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić 

w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

powodujących wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 3 

następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez 

inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie;  

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić 

w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć 

zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, 

które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty 

terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, 

przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 

odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić 

w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego 

żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia 

lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu 

nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą 

okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub 

zakazano prowadzenie robót budowlanych, 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić 

w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie 

kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji 
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projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu 

realizacji; 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić 

w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, zmian, powodujących 

wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o 

liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz 

do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania 

opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy 

czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować 

zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, 

stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

6) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy 

zgoda zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez 

Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu 

określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia 

(zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej 

załącznik nr 3 do umowy, oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 

mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, 

7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron 

umowy, 

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

9) konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w treści umowy, po 

stronie którejkolwiek ze stron umowy. 

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych 

leżących po stronie Zamawiającego, 

2. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 7, zachodzi 

w sytuacji, gdy: 

1) materiały budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamówienia, nie 

mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub 

zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi, 
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2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa 

budowlanego, 

3) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska 

Norma), 

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały 

budowlane bądź inną technologię wykonania robót. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym dokumentów 

finansowych wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej  

z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140 

rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 

347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 469)), w sposób zapewniający dostępność, 

poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu 

przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem 

zamówienia. 

5. W przypadku konieczności przedłużenia terminu , o którym mowa w ust. 4, 

Zamawiający powiadomi o tym pisemnie wykonawcę przed upływem terminu 

określonego w ust. 4.  

6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4 i 5 dotyczy całej korespondencji związanej  

z realizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu 

inwestycyjnego. 

7. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów 

albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych  

na powszechnie uznawanych nośnikach danych. 

8. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 

zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawcę działalności przed ternem, o którym 

mowa w ust. 4 lub 5, wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować 

Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym 

przedmiotem zamówienia w terminem miesiąca przed zmianą tego miejsca.  

9. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób 

wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 

10. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

11. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 

12. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 

1)  stawki podatku od towarów i usług, 

2)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16992095
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3)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

wykonawcę. 

Strona wnioskująca o zmianę musi wykazać środkami dowodowymi że zmiany o 

których mowa w ust. 12 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia 

wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 12 wymuszają podwyższenie 

kosztów wykonania. 

 
§ 18 

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. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane 

osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

a. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

b. 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 RODO, 

c. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, 

d. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

niniejszej umowy, 

e. zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia RODO) 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. 
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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 RODO.  

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 RODO 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 RODO. 

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, 

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 RODO. 
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§ 19 

Postanowienia końcowe 
1. Spory, mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu według siedziby 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią, bez 

wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
Zamawiający: Wykonawca: 

 
Załączniki: 
1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

2) Dokumentacja projektowa. 

3) Oferta wykonawcy. 

4) Oświadczenie podwykonawcy. 

5) Oświadczenie dalszego podwykonawcy. 

 
Załącznik nr 4 do umowy 

  
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

Białystok, dnia ………. 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Reprezentując ………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                          

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

będącego podwykonawcą ………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                           

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

w zakresie …………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

(rodzaj prac) 

na zadaniu pn.: ……………………………………………………………………………………………………... 

realizowanym w ramach umowy nr ………………………………………… z dnia 

…………………………… 

zawartej przez Zamawiającego, tj.: Muzeum Podlaskie w Białymstoku   

z ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 
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Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy:  

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

w kwocie: ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

za prace wykonane w okresie od  ……………………………………. do …………………………………….. 

netto: …………………………………… 

podatek VAT: ………………………………………. 

brutto: ………………………………….. 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………………………… z dnia 

……………………… oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika 

budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam. 

 
 
 

………………………………………… 
    (podpis) 

 
Załącznik nr 5 do umowy 

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

(Dalszy podwykonawca) 
 
 
 
 
 
 
 

Białystok, dnia ………. 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Reprezentując ………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy) 

będącego Dalszym Podwykonawcą ……………………………………………………………………………… 
(nazwa (firma) Podwykonawcy) 

w zakresie …………………………………………………………………………………………………………... 
(rodzaj robót) 

na zadaniu ………………………………………………………………………………………………………….. 

realizowanym w ramach umowy nr ………………………………………. z dnia 

……………………………. 

zawartej przez Zamawiającego, tj. Muzeum Podlaskie w Białymstoku   

z ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa Wykonawcy) 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy  

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

w kwocie ………………………………………………………………….  
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(słownie: …………………………… 

………………………………………………………………………………………………) za roboty wykonane w 

okresie od ………………………………. do ……………………………. 

netto: ……………………………………………. 

podatek VAT: ………………………………….. 

brutto: …………………………………………… 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr ……………………………….. z dnia 

…………………………………. 

oraz protokołem wykonanych robót, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, 

kierownika robót Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam.  

 
 

………………………………………… 
(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

Wzór formularza ofertowego 

 

A. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

 

Muzeum Podlaskie w Białymstoku   

15-426 Białystok, Rynek Kościuszki 10     

REGON: 000276328, NIP: 542-10-06-132  

e-mail: przetargi@muzeum.bialystok.pl 

strona: www.muzeum.bialystok.pl  

 

B. DANE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW. 

 

17. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy: 
............................................................................................................................................................................. 

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

                                                 
7 Powielić tyle razy ile to potrzebne. 
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Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy: 

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

NIP …………………………………..…….……..……………., REGON.................................................................................. 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem:  

 adres korespondencyjny: 

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

 numer faksu: ……………………………………………numer telefonu: …………………………………….………… 

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

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

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

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:  

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

Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą8? 

TAK 

NIE 

(zaznacz właściwe) 

 

C. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

 

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn.: 

„Prace budowlane przy obiekcie zabytkowym: izolacja przeciwwilgociowa piwnic 

i ścian fundamentowych oraz remont toalet w Muzeum Wnętrz Pałacowych w 

Choroszczy – oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku” 

 
Część I  

1) Zobowiązuję/zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w zakresie izolacja 

przeciwwilgociowa piwnic i ścian fundamentowych za łączną cenę ryczałtową: 

 

................................................................................................. zł brutto. 

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

netto ........................................................... zł 

podatek VAT ……… %  .......................................................... zł 

 

2) Oferuję/oferujemy: 

                                                 
8 Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma 
bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 
osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. 
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Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały  

i urządzenia …………………….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego.9 

 

Część II 
3) Zobowiązuję/zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w zakresie remont 

toalet  za łączną cenę ryczałtową: 

 

................................................................................................. zł brutto. 

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

netto ........................................................... zł 

podatek VAT ……… %  .......................................................... zł 

 

4) Oferuję/oferujemy: 

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały  

i urządzenia …………………….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego.10 

 

 

D. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ TREŚCI SIWZ. 

 

1. Oświadczam/y, że powyższa cena zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, 

dotyczącymi przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w SIWZ wraz z załącznikami  

i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

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

upływu terminu składania ofert.  

5. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z SIWZ i wzorem umowy.  

6. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach 

od nr ........................do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie 

mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach 

Oferty są jawne. 

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

........................do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one 

udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są 

jawne. 

                                                 
9 Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60 miesięcy). Zasady 
przyznawania punktów za kryterium GWARANCJA zawarto w SIWZ. 
10 Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 60 miesięcy). Zasady 
przyznawania punktów za kryterium GWARANCJA zawarto w SIWZ. 
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(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób 
zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi 
określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

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

2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.) 
 

8. Zobowiązujemy się dotrzymać oferowanego terminu realizacji zamówienia. 

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

dokumenty i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień 

składania ofert (art. 297 kk).  

10. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuję, że wybór 

oferty11: 

a)  nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie 

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

obowiązek rozliczyć, 

b)  będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie 

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

obowiązek rozliczyć – w następującym zakresie:  

 

  …………………………………………………………………………………………………………..…………………12. 

E. ZOBOWIĄZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA. 

 

1. Akceptuję proponowany przez Zamawiającego Projekt umowy, który zobowiązuję się 
podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji  

w wykonywaniu zadania  ze strony Wykonawcy są: 

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

nr telefonu ………………………,    e-mail: ……………………………………….………………………..…… 

 

F. PODWYKONAWSTWO. 

 

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

zamówienia13: 

Lp. Część zamówienia 

Wartość brutto 
(PLN) lub 

procentowy udział 
podwykonawstwa 

Nazwa i adres 
podwykonawcy 

1 2 3 4 

1    

                                                 
11Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b). 
12Należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT. 
13 W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli. 
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2    

3    

RAZEM   

 

G. SPIS TREŚCI. 

 

Oferta została złożona na ....... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych  

od nr ....... do nr .......  

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

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

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

3) ........................................................................................................................................................................... 

4) ........................................................................................................................................................................... 

 

 
 

………………………………………… 
(miejscowość i data) 

…………………………………..…………………… 
(pieczęć i podpis Wykonawcy  

lub Pełnomocnika) 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

 

Zamawiający: 

Muzeum Podlaskie w Białymstoku   

15-426 Białystok, Rynek Kościuszki 10     

REGON: 000276328, NIP: 542-10-06-132  

e-mail: przetargi@muzeum.bialystok.pl 

strona: www.muzeum.bialystok.pl  

 

Wykonawca: 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
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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, którego przedmiotem 

jest robota budowlana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Prace budowlane przy obiekcie 

zabytkowym: izolacja przeciwwilgociowa piwnic i ścian fundamentowych oraz 

remont toalet w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy – oddział Muzeum 

Podlaskiego w Białymstoku” CZĘŚĆ ……………… (WSKAZAĆ WŁAŚCIWĄ) 

prowadzonego przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku 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. 1,2,4 i pkt. 8 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 pkt 1,2,4 lub pkt 8 

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.  
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        ………………………………………… 
(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 5 do SIWZ 

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

Zamawiający: 

Muzeum Podlaskie w Białymstoku   

15-426 Białystok, Rynek Kościuszki 10     

REGON: 000276328, NIP: 542-10-06-132  

e-mail: przetargi@muzeum.bialystok.pl 

strona: www.muzeum.bialystok.pl  

 

Wykonawca: 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  
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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, którego przedmiotem 

jest robota budowlana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Prace budowlane przy obiekcie 

zabytkowym: izolacja przeciwwilgociowa piwnic i ścian fundamentowych oraz 

remont toalet w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy – oddział Muzeum 

Podlaskiego w Białymstoku” CZĘŚĆ ……………… (WSKAZAĆ WŁAŚCIWĄ) 

prowadzonego przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale 4.2 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

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

        ………………………………………… 
      (podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 

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

określonych przez zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale 4.2 Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: 

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

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………........................ 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (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.  
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        ………………………………………… 
      (podpis) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


