
   

 
 
 

 
 
RR.271.20.2022 Stoszowice, dnia 14.07.2022 r. 

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Handlu i Usług  

„ROBKON” Robert Konieczny 

Ul. Jodłowa 8, 

57-200 Ząbkowice Śląskie 

 

Dotyczy: „Modernizacja sali gimnastycznej w Stoszowicach”  

 

Zamawiający, Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, zaprasza Państwa, zgodnie z art. 305 pkt. 2 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) do negocjacji na przedmiotowe 

zadanie w dniu 18.07.2022 r. o godz. 12:00 do siedziby Zamawiającego Stoszowice 97, I piętro, pok. 11. 

Oferta wstępna do negocjacji winna być przesłana do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, email: 

budownictwo@stoszowice.pl 

Ofertę wraz z załącznikami sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (za pomocą e-dowodu 

osobistego z certyfikatem podpisu osobistego), przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 

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

Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W takim wypadku należy dołączyć dokument 

pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub elektronicznej 

kopii, poświadczonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez notariusza. 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki 
udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszym zaproszeniu do negocjacji. 

2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postepowaniu: 
Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5* lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) 

przed upływem terminu składania ofert: co najmniej 2 (dwóch oddzielnych) robót budowlanych polegających na budowie, 

przebudowie lub remoncie ( modernizacji) w rozumieniu Prawa budowlanego, obiektu kubaturowego o wartości min. 70 

000,00 zł brutto każda robota budowlana, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których te roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane. 

PODSTAWY WYKLUCZENIA 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z 

okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę: na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – w stosunku, do 

którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, 

którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 

111 ustawy Pzp. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp lub określonych 

w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnia łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte 

przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie 

z art. 110 ust. 1 ustawy Pzp. 

 



  

INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wstępnej: 

1. oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowi dowód potwierdzający brak 
podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania oferty wstępnej, 
winno być złożone zgodnie ze wzorem wg. załącznika do zaproszenia do negocjacji. 

2. wykaz robót budowlanych wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wg 
załącznika do zaproszenia do negocjacji), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których roboty zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 
roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych 
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; 
 
 

 
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
 
 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy po przeprowadzeniu negocjacji, pod warunkiem, że Wykonawca złoży 

dokumenty wskazane w niniejszym zaproszeniu. 

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 255 ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania 

Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej 

„zabezpieczenie”) w wysokości 5% ceny całkowitej brutto ustalonej podczas negocjacji w formie zgodniej z art. 450 ust. 1 

ustawy Pzp. 

 

 

 

W załączeniu przesyłamy Państwu: 

1. Opis przedmiotu zamówienia; 

2. Druk oferty wstępnej do negocjacji; 

3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez 

zamawiającego; 

4. Wykaz robót budowlanych; 

5. Wzór umowy; 

 

 

 

Dokumenty wymienione w pkt 2, 3, 4 wraz z niżej wymienionymi należy złożyć do Zamawiającego najpóźniej w dniu 

negocjacji: 

 
a) Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2.  a/a 

 

SPRAWĘ PROWADZI:  
Zdzisława Jacyszyn, tel. 504 067 799 



  

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Nazwa zadania: „Modernizacja sali gimnastycznej w Stoszowicach”. 

 

Zgodnie art. 14 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r. (dalej jako „RODO”), informuję, że: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, takich jak imiona i nazwiska, adresów poczty elektronicznej, numerów 

telefonu, stanowisk jest Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice,  

2) Dane kontaktowe: +48 74 8164 511, iod@stoszowice.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od zarządu/pracowników/współpracowników […] i przetwarzane będą w 

oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora mający na celu wykonanie umowy zawartej z […] na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. f RODO. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  

a) organy Administratora, 

b) pracownicy Administratora, osoby lub firmy zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne 

Administratora (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, jak i  systemy informatyczne),  

świadczące usługi związane z  bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych upoważnień lub umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, 

c) organy publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić 

Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora, zaś zakresie niezbędnym do rozliczeń z urzędem 

skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

6) W zakresie oraz na zasadach wynikających z RODO Pani/Pan posiada prawo: 

a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 

c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

17 ust. 3 Rozporządzenia; 

d) na podstawie art. 18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia; 

e)  na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

7) Mając na uwadze podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, nie przysługuje Państwu prawo do 

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

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących - narusza przepisy RODO. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego to jest poza Europejski Obszar Gospodarczy lub 

organizacji międzynarodowej. 

10) Państwa dane będą przetwarzane zarówno sposób niezautomatyzowany, jak i w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania, przy czym nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w ten sposób, że w wyniku 

takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki 

prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa sytuację.



  

                                Załącznik nr 1 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Nazwa zadania: „Modernizacja sali gimnastycznej w Stoszowicach”. 
 
Kod CPV Główny: 45000000-7: Roboty budowlane, 
Kody CPV dodatkowe: 
45111300-1: Roboty rozbiórkowe 
45442100-8: Roboty malarskie 
45332400- 7: Roboty instalacyjno- sanitarne 
45410000-4: Roboty tynkarskie 
 
 
Prace rozbiórkowe sala gimnastyczna: rozebranie posadzki z parkietu, rozebranie obicia z płyty wiórowych, rozebranie 
legarów podłogowych,  rozebranie izolacji z papy izolacyjnej, wykucie wnęk pod  dwa grzejniki płytowe znajdujące się pod 
tablicami do koszykówki , wykucie bruzd  poziomych i pionowych w celu schowania rury centralnego ogrzewania znajdujących 
się na ścianie pod tablicą do koszykówki i przy drzwiach wyjściowych z sali, wycięcie starych wsporników siatek okiennych, 
wykucie z muru drzwi  wejściowych  do sali gimnastycznej i zniszczonego progu, demontaż i zabezpieczenie drabinek  
gimnastycznych, obicie tynków zmurszałych, zeskrobanie starej farby ze ścian i sufitów, wywiezienie materiału z rozbiórki. 
Prace budowlane w sali gimnastycznej:  wykonanie przesklepienia wnęk pod grzejniki centralnego ogrzewania, zaprawienie 
bruzd  po rurach, uzupełnienie tynków, osadzenie narożników aluminiowych, uzupełnienie progu, zagruntowanie i wykonanie 
gładzi  gipsowych  na ścianach i sufitach, malowanie ścian i sufitów, wymiana kratek wentylacyjnych, wykonanie podłogi 
sportowej z wykładziny sportowej na stelażu z wymalowaniem linii trzech boisk z listwami z otworami wentylacyjnymi, 
wykonanie zabudów ażurowych grzejników centralnego ogrzewania na całej długości sali gimnastycznej i dwóch pod tablicą 
do koszykówki  ze sklejki  gr. 18 mm na stelażu stalowym, wykonanie zabezpieczenia okien siatką z tworzywa sztucznego ( 
oddzielne siatki na każde okno, mocowane do muru ), montaż drabinek gimnastycznych, montaż drzwi wejściowych 
dwuskrzydłowych do sali gimnastycznej wykonanych z aluminium, profil zimny, szklone szkłem VSG 44.2 wyposażone w 
zamek na wkładkę pochwyt i samozamykacz listwowy, światło przejścia skrzydła czynnego 90 cm).Kolorystyka i zastosowane 
materiały do uzgodnienia z inwestorem.   
Prace rozbiórkowe w pomieszczeniach szatni i korytarzu: rozebranie posadzki z płytek w pomieszczeniach szatni, wykucie z 
muru drzwi wejściowych do korytarza i drzwi do pomieszczeń szatni, obicie tynków zmurszałych, zeskrobanie starej farby ze 
ścian i sufitów, poszerzenie otworów drzwiowych na skrzydła drzwiowe 90 cm, poszerzenie otworu między szatniami bez 
montażu drzwi, rozebranie pozostałości po starym dachu (zgnitych desek), wywiezienie materiału z rozbiórki. 
Prace budowlane w pomieszczeniach szatni i korytarzu: uzupełnienie tynków, uzupełnienie wnęki po kanale,  wykonanie 
zabudów pionowych z płyty włókowo-cementowej na stelażu metalowym  rur centralnego ogrzewania, wykonanie zabudów 
poziomych z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym rur centralnego ogrzewania i wentylacji, osadzenie 
narożników aluminiowych, zagruntowanie i wykonanie gładzi  gipsowych  na ścianach i sufitach, malowanie ścian i sufitów, 
wylanie masy samopoziomującej w pomieszczeniach szatni , w celu wyrównania poziomów z posadzką korytarza szatni, 
wykonanie posadzek  z wykładziny typ TARKETT lub równoważną, wykonanie zabudów ażurowych  grzejników centralnego 
ogrzewania ze sklejki gr. 18 mm na stelażu stalowym, montaż drzwi wejściowych dwuskrzydłowych do korytarza szatni 
wykonanych z aluminium, profil zimny, szklone szkłem VSG 44.2 wyposażone w zamek na wkładkę pochwyt i samozamykacz 
listwowy, światło przejścia skrzydła czynnego 90 cm), montaż drzwi jednoskrzydłowych pełnych  do szatni z płyty otworowej 
z okleiną CPL 0.7mm. z panelem dolnym i górnym z blachy szczotkowanej z otworami wentylacyjnymi, trzy zawiasy, klamką z 
szyldem i zamkiem na wkładkę na ościeżnicy stalowej kątowej dużej malowanej proszkowo, trzy zawiasy samozamykacz 
listwowy, wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń szatni z rur typ Spiro fi 150mm. z wyprowadzeniem ponad dach 
przez istniejący nieczynny komin z osadzeniem parasola na wylocie rury wentylacyjnej. Kolorystyka i zastosowane materiały 
do uzgodnienia z inwestorem. 
 Prace elektryczne:  demontaż istniejącej instalacji, doprowadzenie instalacji elektrycznej zasilającej do remontowanych  
pomieszczenia z istniejącej rozdzielni w korytarzu, założenie rozdzielni w korytarzu szatni, rozprowadzenie instalacji 
oświetleniowej do remontowanych pomieszczeń z założeniem opraw oświetleniowych i włączników, rozprowadzenie 
instalacji do gniazd wtykowych z montażem gniazd, doprowadzenie zasilania do wentylatorów mechanicznych włączanych ze 
światłem z montażem wentylatorów, oprawy oświetleniowe sali gimnastycznej nie są wymieniane.  Pomiary. Zastosowane 
materiału do uzgodnienia z inwestorem. 
Materiały wbudowane powinny posiadać certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty higieniczne dopuszczające do użytku w 
budynkach użyteczności publicznej. 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Załącznik nr 2 

 

OFERTA WSTĘPNA 

 

Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zamówienia 
z wolnej ręki zorganizowanym przez Gminę Stoszowice w Stoszowicach na zadanie pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej w 
Stoszowicach”. 

 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................................. 

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

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

 

Zarejestrowany adres Wykonawcy: 

ulica .................................................................................................... nr domu ....................................................... 

kod .................................... miejscowość .................................................................................................................. 
powiat ............................................................. województwo .................................................................................. 

tel.: ....................................... 

Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy (imię i nazwisko) 
...................................................................... (tel.) ………....……………… (e-mail) ………..……………..… 

Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania umowy, wyznaczamy: 

(imię i nazwisko) ............................................. (tel.) ……....……………… (e-mail) ……………….…… 

1. OFERUJEMY WYKONANIE ZADANIA OBJĘTEGO ZAMÓWIENIEM ZA CENĘ: 

Netto:  ........................... zł 

Podatek VAT: ........................... zł 

Brutto:  ........................... zł 

(słownie brutto: .........................................................................................................................) 

Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 

11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz.106 ze zm.). 

3. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy / nie jesteśmy* płatnikiem podatku VAT od towarów i usług. 

4. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu.2 

5. INFORMUJEMY, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców, jesteśmy: 

       - mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem* 

  - dużym przedsiębiorstwem* 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są: ................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
*niepotrzebne skreślić 

  

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



  

 

Załącznik nr 3 

 

 

OŚWIADCZENIE  

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

 

Nazwa postępowania: „Modernizacja sali gimnastycznej w Stoszowicach”. 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego; 

2) Oświadczam, że zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp3. 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………; 

3) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego; 

4) Oświadczam, że podmiotowe środki dowodowe, tj.: ………………………………………… Zamawiający może uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych dostępnych pod adresem: ………………………………………………….. . 

5) Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego, 

polegam na zdolnościach następujących podmiotów udostepniających zasoby4: 

Nazwa Podmiotu Zakres udostępnianych zasobów 

  

  

6) 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. 

 

  

 
3 podać podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 i/lub 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp 
4 w przypadku oświadczenia składanego przez podmiot udostępniający zasoby pkt nie wypełnia się  



  

Załącznik nr 4 
 
 
 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
Nazwa zadania: „Modernizacja sali gimnastycznej w Stoszowicach”. 
Nazwa Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. 

Lp. 

Nazwa zadania i 
nazwa podmiotu 

zlecającego 
zamówienie 

Rodzaj robót  
Wartość prac 
(w zł brutto) 

Data i podmiot, 
na rzecz którego 

realizowano 
usługę 

Doświadczeni
e 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

1. 

Nazwa zadania: 
……………………………
… 
……………………………
… 
……………………………
… 
 
Nazwa podmiotu 
zlecającego 
zadanie: 
……………………………
… 
……………………………
… 
……………………………
… 

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

Wartość 
zadania: 
 
………………….. 

od 
……………………… 

(dzień-miesiąc-
rok) 

do 
………………………. 

(dzień-miesiąc-
rok) 

 
 

…………………………
… 

(miejsce) 

1) własne* 

lub 

2) innych 
podmiotów* 
 

2. 

Nazwa zadania: 
……………………………
… 
……………………………
… 
……………………………
… 
 
Nazwa podmiotu 
zlecającego 
zadanie: 
……………………………
… 
……………………………
… 
……………………………
… 

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

Wartość 
zadania: 
 
………………….. 

od 
……………………… 

(dzień-miesiąc-
rok) 

do 
………………………. 

(dzień-miesiąc-
rok) 

 
 

………………………… 
() 

1) własne* 

lub 

2) innych 
podmiotów* 
 

*niepotrzebne skreślić 
 

 
 



  

 
Załącznik nr 5 

 
UMOWA Nr 272/……./2022 (WZÓR) 

 Zawarta w dniu […] r. w Stoszowicach pomiędzy: 

Gminą Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, NIP 887 - 16 - 35 - 220, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Stoszowice 

Pawła Gancarza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stoszowice Katarzyny Ruszkowskiej, zwaną dalej Zamawiającym, 

a  

[…], zwaną/zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

zwanymi w dalszej części umowy łącznie Stronami, 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie art. 305 pkt. 2, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 

2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

          „Modernizacja sali gimnastycznej w Stoszowicach” 

    §1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "Umową", w celu należytej realizacji zamówienia w szczególności 
strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o przebiegu umowy, zgłaszaniu wątpliwości i problemów, a także 
szybkim reagowaniu i podejmowaniu decyzji, niezbędnych dla prawidłowej realizacji zobowiązania. 

      §2. 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie zadania pn.: „Modernizacja 
sali gimnastycznej w Stoszowicach”. 
2. Wykonawca wykona roboty budowlane z należytą starannością zgodnie z OPZ, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi obowiązującymi normami oraz niniejszą Umową. 

3. Wykonawca realizował będzie roboty budowlane w taki sposób, aby przebiegały one sprawnie w miarę możliwości 

bezkolizyjnie z dostosowaniem się do istniejących warunków. 

4. W przypadku, gdy Wykonawcą jest podmiot wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, poszczególne 

roboty budowlane zostaną zrealizowane przez Wykonawcę wskazanego w oświadczeniu złożonym przez Wykonawcę na 

podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

§3. 

ZAKRES RZECZOWY 

1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa: 

1) Opis przedmiotu zamówienia; 

2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni licząc od dnia podpisania umowy przedłożyć: 

 harmonogram rzeczowo – finansowy (w formie pisemnej i elektronicznej), przedstawiający planowane wykonanie robót z 

podziałem na ich etapy i ich finansowanie. Zakres robót do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym musi być rozbity na elementy robót, czas realizacji, koszty finansowe.  

 

§4. 

TERMIN REALIZACJI 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 

1) termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy przez Wykonawcę, 

2) termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 10.12.2022 roku. 

2. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się dzień, zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

końcowego robót, zgodnie z § 5 ust. 6.  

 

 



  

 

§5. 

ODBIORY ROBÓT 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór częściowy, 

3) odbiór końcowy. 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje przedstawiciel Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. 

3. Odbiory częściowe dokonywane będą na wniosek Wykonawcy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz 

rzeczywistym postępem prac, nie częściej niż raz w miesiącu. 

4. Potwierdzeniem dokonania odbioru częściowego będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru 

częściowego.  

5. Odbiór końcowy dokonany zostanie na następujących zasadach: 

1) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na przedmiot 

umowy na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, 

potwierdzonych przez Zamawiającego.  

2) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w 

obecności Wykonawcy. 

3) Przed rozpoczęciem odbioru końcowego wykonawca dostarczy Zamawiającemu, kompletną dokumentację powykonawczą 

a w szczególności operat kolaudacyjny wraz z instrukcjami obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń.  

6. Wykonawca obowiązany jest zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu niniejszej umowy i gotowości 

do odbioru. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę. 

7. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane w 

trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, 

podpisany przez uczestników odbioru. 

8. Na dzień zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca skompletuje  

i przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy.  

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez właściwy organ nadzoru 

budowlanego, wynikających z nieprawidłowej realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę Zamawiający wymierzoną karą 

obciąży Wykonawcę. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia tej kary z Wynagrodzenia należnego wykonawcy 

na podstawie niniejszej umowy.  

10. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wady istotnej, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wady i zgłoszenia gotowości do 

powtórzenia odbioru.  

11. Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, jeżeli nie został wykonany cały przedmiot niniejszej umowy. 

Odmowa odbioru będzie uzasadniona w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako 

wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się 

nadawał do użytkowania. 

12. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad  

lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi, Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin; 

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła 

ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a 

wady są nieistotne; 

3) odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w 

czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie z uprawnienia opisanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga uzyskania przez 

Zamawiającego upoważnienia Sądu do zastępczego wykonania zobowiązania.  

14. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu. 

 

 

 

 

 



  

§6. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) opracowania i przekazania Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 3 dni od 

dnia podpisania umowy; 

2) prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z OPZ, oraz aktualnie 

obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi 

obowiązującymi przepisami,  

3) utrzymywania miejsca prowadzenia prac budowlanych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwania i 

składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń 

prowizorycznych,  

4) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały 

czas realizacji zadania, 

5) zapewnienia wykonywania robót przez pracowników posiadających wymagane kwalifikacje, 

6) zapewnienia wykonywania robót za pomocą sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, 

7) zgłaszania do protokolarnego odbioru robót zanikowych, 

8) wykonywania robót przy zachowaniu warunków BHP, ochrony ppoż. oraz warunków wymaganych przez Prawo budowlane, 

9) ochrony i zabezpieczenia mienia znajdującego się na terenu budowy 

2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć  

w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

3. Wykonawca przedłoży najpóźniej w dniu podpisania umowy opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 70.000,00 zł. 

4. W przypadku nieprzedłożenia polisy, o której mowa w ust. 4 Zamawiający ma prawo wstrzymać się  

z przekazaniem obiektu do czasu przedłożenia polisy, co nie powoduje wstrzymania biegów terminów umownych w zakresie 

wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. 

5. W trakcie trwania niniejszej umowy w przypadku, gdy składka polisy, o której mowa w ust. 4 jest płatna w ratach 

Wykonawca jest obowiązany przedstawić dowód zapłaty za kolejną ratę,  

a w przypadku upływu terminu polisy na okres, na jaki została zawarta, nowej opłaconej polisy. 

6. W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia ubezpieczenia, o którym 

mowa w ust. 3. 

7. Wykonawca zobowiązany jest okazać na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty 

określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) potwierdzające, że 

wyrób budowlany przewidziany do wbudowania lub wbudowany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu 

umowy. 

8. Wykonawca poinformuje z wyprzedzeniem 3 dni roboczych Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulęgających zakryciu 

oraz terminie odbioru robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. 

 

§7. 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości ……………………………… złotych brutto (słownie złotych: ………….), netto ………………………….. zł i  należny podatek 

Vat………………………. zł.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych SWZ 

w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposób obliczenia kwoty, która 

będzie potrącona Wykonawcy, będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym nastąpi 

odliczenie wartości całego elementu od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 

2)  w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu ujętego w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego 

stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu, następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i 

odliczona od ogólnej wartości całego przedmiotu umowy.  

5. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane na podstawie faktur 

VAT częściowych i faktury VAT końcowej. 



  

6. Zamawiający wypłaci Wykonawcy do 90% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, w formie częściowych 

płatności z zastrzeżeniem ust. 8.  

7. Zamawiający wypłaci Wykonawcy pozostałe 10% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, na podstawie protokołu odbioru końcowego, zatwierdzonego przez Zamawiającego po zrealizowaniu przez 

Wykonawcę pełnego zakresu przedmiotu umowy. 

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 warunkiem zapłaty za zgłoszone do odbioru roboty jest przedstawienie 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji 

zgłoszonych do odbioru robót budowlanych. 

9. Wszystkie płatności, za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane, są dokonywane powykonawczo, na podstawie 

protokołów odbioru robót, o których mowa w §5, w terminach określonych umową na podstawie wystawionych faktur VAT 

oraz dokonanego potwierdzenia przez Zamawiającego na zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami 

odbioru robót. 

10. Należności za wykonane roboty budowlane będą wypłacane przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy 

______________________________. 

11. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do wskazywania w fakturach dokumentujących wykonanie zleconych w ramach niniejszej 

umowy czynności rachunku rozliczeniowego/imiennego rachunku w SKOK otwartych w związku z prowadzoną przez siebie 

działalnością gospodarczą, do których bank/SKOK zobowiązani są utworzyć rachunek VAT.  

13. Jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa 

oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający będzie narażony na ponoszenie 

odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe lub sankcje podatkowe, z których może zostać zwolniony na 

warunkach wynikających z tych przepisów, tj. korzystając przy płatności wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w niniejszej 

umowie, z mechanizmu podzielonej płatności uregulowanego w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług, to skorzystanie przez Zamawiającego z ww. mechanizmu skutkować będzie uznaniem przez Strony za 

zaspokojenie w całości roszczenia o zapłatę wynagrodzenie, przy założeniu, że suma wartości podatku VAT oraz wartość netto 

wykazanego na fakturze Wykonawcy odpowiada sumie wartości wpłaconej przez Zamawiającego na rachunek rozliczeniowy, 

wskazany na fakturze, oraz rachunek VAT Wykonawcy. Ww. postanowienie znajduje zastosowanie zarówno do 

obligatoryjnego jak i fakultatywnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności.  

14. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanej w ust. 2 Wykonawca oświadcza, iż nie będzie miał prawa do dochodzenia 

jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego. 

15. Brak możliwości skutecznego skorzystania przez Zamawiającego z mechanizmu podzielonej płatności w związku z brakiem 

rachunku VAT wpływa na przesunięcie terminu płatności wynagrodzenia Wykonawcy do momentu założenia i uruchomienia 

rachunku VAT przez bank/SKOK przypisanych do rachunku rozliczeniowego/ imiennego rachunku w SKOK Wykonawcy.” 

 

§8. 

ROZLICZENIA CZĘŚCIOWE 

1. Istnieje możliwość dokonywania rozliczeń częściowych, na podstawie dokonywania odbiorów częściowych.  

2. W celu dokonania rozliczenia częściowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu w terminie do 25 dnia każdego 

miesiąca po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie lub odpowiednio, w okresach ustalonych między Stronami rozliczenie 

częściowe wynagrodzenia za roboty budowlane. 

3. Zamawiający sprawdza rozliczenie częściowe wynagrodzenia z wykonanych robót i dokonuje ewentualnych korekt w ciągu 

10 dni roboczych od dnia jego otrzymania.  

4. Zamawiający potwierdza wykonanie robót, podpisując protokół odbioru częściowego, który stanowi podstawę do 

wystawienia faktury za zrealizowaną część zadania, z zastrzeżeniem § 10 ust.1.  

6. Potwierdzone przez Wykonawcę rozliczenie częściowe stanowi załącznik do Protokołu odbioru częściowego oraz 

końcowego. 

 

 

§9. 

ROZLICZENIA KOŃCOWE 

1. Z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Zamawiającemu, komplet dokumentów odbiorowych oraz 

rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy robót budowlanych. 

2. Wykonawca sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną do zapłaty Wykonawcy w terminie do 7 dni 

roboczych od daty otrzymania rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy 

w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości. 

4. Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z 

Zamawiającym. 



  

5. Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w ust. 4 będzie nadal 

nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

6. Potwierdzone przez Zamawiającego rozliczenie stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego. 

7. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowić 

będzie Protokół odbioru końcowego. 

 

 

§10. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Płatności będą realizowane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku z potwierdzonym przez Zamawiającego odpowiednio rozliczenia, o 

którym mowa w §8 ust. 2 i §9 ust. 1 Umowy, zgodnie z protokołami odbioru robót.  

2. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą 

wystawione przez Wykonawcę: faktura VAT, o których mowa w ust. 1, przedstawione Zmawiającemu wraz: 

1) z protokołem odbioru częściowego zakończonego etapu robót wraz z potwierdzonym przez Zamawiającego rozliczeniem 

wynagrodzenia, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców 

i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót, 

2) oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę 

lub przez Podwykonawców. 

3. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 -2, a w przypadku, faktury 

VAT końcowej dokumentów, o których mowa w ust. 18 pkt 1-4 Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności upływ terminu płatności nie 

skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek, bieg 

terminu płatności rozpoczyna się w takim przypadku z dniem dostarczenia zamawiającemu kompletu dokumentów o których 

mowa w zdaniu pierwszym.  

4. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

5. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy wezwania.  

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. 

7. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych.  

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

9. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty 

potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem 

wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej 

dokonanej płatności. 

10. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  

w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego 

uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.  

11. Do faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy: 

1) Oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub objęciu wystawionymi przez nich 

rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo; 

2) Oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej 

płatnością końcową;  

3) W przypadku braku podwykonawców oświadczenie Wykonawcy o braku podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

4) Zatwierdzony Odbiór końcowy robót budowlanych. 

 

 



  

§11. 

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI 

1. Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji. 

2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po dacie odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w realizacji Przedmiotu umowy.  

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie do 7 dni 

od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady. 

4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu lub terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt i ryzyko Wykonawcy 

innemu podmiotowi, bez konieczności uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze (pokrywając powstałą należność w 

pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy). Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy/Gwaranta naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia w przystąpieniu do usuwania wad.  

5. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie  

na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była 

usuwana.  

6. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez 

Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.  

7. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na Przedmiot umowy wykonany przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców.  

8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie w zakresie rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

dotyczące rękojmi.  

 

§12. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
w wysokości: ………………………. zł w jednej z form wskazanej w treści art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp. ponoszą solidarną odpowiedzialność  
za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w 

okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia.  

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

1) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji Zamawiającego jako zabezpieczenie 

z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

gwarancji i rękojmi za wady (na podstawie bezusterkowego protokołu ostatecznego odbioru).  

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 4 pkt. 1, 

w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych 

wad. 

6. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, w 

szczególności: 

1) w przypadku zmiany terminu wykonania umowy, 

2) braku odbioru końcowego robót z powodu wad, 

3) przesunięcia terminu gwarancji i rękojmi za wady z powodu zawieszenia biegu terminu, 

Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed 

wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

 

 

§13. 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie /z udziałem Podwykonawców  

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

(wskazać zakres i rodzaj zamówienia w przypadku powierzenia 

części zamówienia Podwykonawcom zgodnie ze złożonym oświadczeniem w formularzu ofertowym) 

3) Wykaz podwykonawców stanowi załącznik nr 1 do umowy. 



  

2. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znani podwykonawcy, podaje nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca 

zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

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. Przepis art. 122 ustawy Pzp. stosuje się odpowiednio. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tego zamówienia. 

5. Jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie współpracować z Podwykonawcami, będą miały zastosowanie niżej 

wymienione postanowienia: 

1) umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami musi być zawarta w formie pisemnej; 

2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o 

Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, 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) projekt umowy/ umowa o roboty budowlane musi wyraźnie wskazać zakres tych robót, zawierać warunki odbioru robót 

oraz postanowienia dotyczące stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, wykonanie przedmiotu umowy musi zostać 

określone co najmniej na takim poziomie jakości jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

4) projekt umowy/umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a wykonawcą; 

5) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od 

Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych 

przez podwykonawcę; 

6) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo 

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku; 

7) Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy projekt umowy: 

a) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 6; 

c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 5 pkt 4; 

8) niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 pkt 7 do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 5 pkt. 7, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego, 

9) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

10) Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 7, 

11) niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 5 pkt 10 do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5 pkt 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego, 

12) postanowienia ust. 5 pkt 1-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek pisemnie poinformować Zamawiającego o zmianie 

lub rezygnacji z Podwykonawcy.  

7. Umowa o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą winna zawierać postanowienia dotyczące wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez 

zachowania postanowień wynikających z niniejszej umowy, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie 

Wykonawcę. 



  

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez swoich Podwykonawców 

Zamawiającemu lub osobom trzecim.  

10. Niniejsza umowa stanowi załącznik dla umowy o podwykonawstwo. Niniejszy obowiązek spoczywa na Wykonawcy.  

 

 

§14. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 

30 dni – Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od upływu ostatniego dnia 30-dniowej przerwy w realizacji 

robót; 

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych lub wskazaniami Zamawiającego – Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach z zastrzeżeniem pkt 5; 

4) Co najmniej dwukrotnie dokonywano bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa 

w § 10 ust. 9, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

Zamawiającego; 

5) Wykonawca nie realizuje obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności, w zakresie realizacji zamówienia, 

wskazanych w SWZ na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, w szczególności, gdy zwłoka w 

wykonaniu tego obowiązku przekroczy 10 dni roboczych. Prawo odstąpienia należy wykonać w terminie 14 dni od powzięcia 

wiadomości o podstawie zatrudnienia.  

6) Wykonawca nie przejmie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. – Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

7) Zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp., 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp., 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3-6 zastosowanie ma § 16 ust. 1 pkt 

1. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy 

nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych,  

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 

odstąpienia, protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury/ rachunku przez 

Wykonawcę, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania 

odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

6. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go 

do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 

podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy i potrącić poniesione wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W sytuacji, o której 

mowa w zdaniu pierwszym Zamawiający nie jest zobowiązany do uzyskania upoważnienia sądu do zastępczego wykonania 

zobowiązania.  

 

§15. 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 



  

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w § 7 ust. 1; 

2) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w 

§ 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem 

zakończenia robót; 

3) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym w wysokości 500,00 zł za 

każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; 

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

projektu jej zmiany, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1, za każdy nieprzedłożony do 

zaakceptowania projekt lub jej zmiany; 

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub jej zmiany w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1, za każdą nieprzedłożoną 

kopię Umowy lub jej zmiany; 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, za brak dokonania 

wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie, w wysokości 5000,00 złotych;  

9) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 

zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z 

zasadami określonymi umową – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1; 

10) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących czynności, o których mowa w § 19 ust. 1 umowy w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1;  

11) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w §19 ust. 2 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 

12) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego w terminie o którym mowa w § 3 ust. 2 , 

w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki; 

13) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej lub jej aktualizacji w terminie, o którym mowa w § 6 ust 4, 

w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki.  

14) za realizowanie robót budowlanych przez jednego z członków konsorcjum, który nie został wskazany w oświadczeniu 

składanym w postępowaniu na podstawie art.117 ust. 4 ustawy Pzp. do realizowania tych robót budowlanych w wysokości: 

10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust.  

1. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć - 20 % wartości 

wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1.  

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, chyba że z odrębnych 

przepisów wynika, że takiego potrącenia dokonać nie można.  

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia stronie wezwania do zapłaty.  

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie z należnego wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy z ukończenia 

robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

 

§16. 

ZMIANY UMOWY 

1. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Istotność 

zmiany należy rozpatrywać na podstawie art. 454 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 

1) zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej 

w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu 

zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej; 



  

b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie 

zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego a wykonanie robót zamiennych jest 

niezbędne dla zrealizowania inwestycji objętej umową; 

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone wady, co spowoduje 

konieczność wykonania robót zamiennych; 

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące 

zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej; 

e) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne 

odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego; 

2) zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się 

zbędne, gdyż zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w 

interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż [10]% zakresu 

rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia, wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do 

zmniejszonego zakresu robót z uwzględnieniem cen wynikających z kosztorysu o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1Umowy. 

3) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli 

w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub 

materiałów, które: 

a) podwyższą jakość wykonanych robót, 

b) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, 

c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub 

d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu; 

4) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w 

przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji 

materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w 

szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł 

temu zapobiec. 

5) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru końcowego, prób lub testów, w 

sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez 

Wykonawcę, w szczególności, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót, 

6) dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub 

ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub 

uzgodnień, w sytuacji, gdy Inspektor Nadzoru lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się 

wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

7) dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności poszczególnych części 

wynagrodzenia) polegająca na zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub 

robót, zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminu płatności wynagrodzenia, w 

przypadku: 

a) zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub wystąpienia innej przyczyny 

powodującej, że realizacja robót w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemożliwa, 

b) innej zmiany Umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy. 

8) dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności poszczególnych części 

wynagrodzenia) polegająca na ograniczeniu zakresu robót przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale płatności 

przewidzianej za dany etap, jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu robót może zostać odebrany przez Zamawiającego, a 

pozostałe niezrealizowane roboty nie są możliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności 

wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych w poszczególnych etapach robót. 

a) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego a w szczególności: 

• wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

• konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 

b) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

• przekroczenie terminów wydanych decyzji, zezwoleń, itp.; 

• odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; 

c) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w 

zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w literach a-c termin umowy może ulec zmianie o czas 

niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności,  

9) zmiana obowiązującej stawki VAT: 



  

a) jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez 

Wykonawcę; 

b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę; 

10) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące 

Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz 

udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 

11) jeżeli inny podmiot rozpocznie inwestycję na terenie objętym przedmiotem zamówienia i wystąpią jakiekolwiek kolizje, 

w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 

12) zmiany w zakresie Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ust. 

1 ustawy Pzp, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

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, art. 122 ustawy Pzp. stosuje się odpowiednio. 

13) zmiana Podwykonawcy w przypadkach innych niż określone w pkt 13: 

a) zmiana polegająca na wskazaniu innych Podwykonawców; 

b) zmiana w zakresie rezygnacji z Podwykonawców;  

c) zmiana polegająca na wskazaniu innego zakresu (części) podwykonawstwa; 

d) zmiana polegająca na wykonaniu zamówienia przy pomocy Podwykonawców pomimo niewskazania w ofercie żadnej części 

zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa; 

14) zmianę osób odpowiedzialnych za:  

a) nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego). 

15) Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

16) Mając na uwadze ogłoszony w Polsce w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii oraz przyjęte w związku z tym rozwiązania 

wskazane w art. 15r i 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 

2020 r., poz. 374 zm., dalej jako „Ustawa o COVID-19), Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z 

wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1 ww. ustawy, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie 

umowy, odpowiednio może dokonać lub dokonuje w uzgodnieniu z Wykonawcą zmiany Umowy. 

Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgodą drugiej strony umowy, na 

podstawie aneksu do umowy. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§17. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową i prawną za wszelkie szkody powstałe z Jego winy w czasie realizacji 

przedmiotu umowy i w okresie gwarancyjnym w obrębie wykonywanych robót. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu powstałe w wyniku 

niewykonywania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy. Wykonawca ponosi też 

odpowiedzialność za inne działania lub zaniechania Pracowników i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się w celu 

wykonania Umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące Pracowników i 

osób trzecich, wynikające bezpośrednio z wykonywanych robót, spowodowane z winy Wykonawcy. 

 

 

§18. 

WARUNKI ZATRUDNIANIA OSÓB 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

czynności polegające na: …………………………………………………... 

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

krótszym niż 3 dni robocze 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: 



  

1) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób które wykonują czynności 

o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w ust. 1 wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) 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; 

3) 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 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. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania świadczenia.  

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, dokumentów, o których mowa w ust. 2 w wyznaczonym odpowiednio w terminie 

określonym niniejszą umową lub wskazanym przez Zamawiającego, dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 na 

podstawie umowy o pracę.  

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. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy zostaną przeszkoleni 

w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności w 

zakresie wykonywanych czynności. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący czynności wskazane w SWZ będą posiadali aktualne badania 

lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony 

osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie 

wykonywania przedmiotu Umowy. 

 

§19. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

                    

 ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                                                                   WYKONAWCA 

 

 

 

 

Integralną częścią niniejszej umowy jest: 

 

1. Oferta ostateczna Wykonawcy.  

2. Wykaz podwykonawców stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 

3. Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych. 



  

 

 

 

 

       Załącznik nr 1 do Umowy nr 272/…./2022 z dnia ……………. 

 

WYKAZ PODWYKONAWCÓW  

 

Podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP Nr KRS/CEiDG), 

Osoby uprawnione do reprezentacji: 

 

Dane kontaktowe przedstawicieli, podwykonawców (imię i nazwisko nr telefonu, e-mail) wskazać zakres i rodzaj zamówienia 

powierzony podwykonawcy: 

    

         

    

 

Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa powyżej, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca ma obowiązek dokonania 

aktualizacji bądź podania nowych danych zgodnie z postanowieniami umowy. 

 

 

……………………………………………….. 

                                                                                                                         Podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Załącznik nr 2 do umowy nr 272/…./2022 z dnia 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Nazwa zadania: „Modernizacja sali gimnastycznej w Stoszowicach”. 

Zgodnie art. 14 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r. (dalej jako „RODO”), informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, takich jak imiona i nazwiska, adresów poczty elektronicznej, numerów 

telefonu, stanowisk jest Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice,  

2) Dane kontaktowe: +48 74 8164 511, iod@stoszowice.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od zarządu/pracowników/współpracowników […] i przetwarzane będą w 

oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora mający na celu wykonanie umowy zawartej z […] na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. f RODO. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  

a) organy Administratora, 

b) pracownicy Administratora, osoby lub firmy zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne 

Administratora (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, jak i  systemy informatyczne),  

świadczące usługi związane z  bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych upoważnień lub umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, 

c) organy publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić 

Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora, zaś zakresie niezbędnym do rozliczeń z urzędem 

skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

6)W zakresie oraz na zasadach wynikających z RODO Pani/Pan posiada prawo: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 

c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

17 ust. 3 Rozporządzenia; 

d) na podstawie art. 18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia; 

e) na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

7) Mając na uwadze podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, nie przysługuje Państwu prawo do 

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

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących - narusza przepisy RODO. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego to jest poza Europejski Obszar Gospodarczy lub 

organizacji międzynarodowej. 

10) Państwa dane będą przetwarzane zarówno sposób niezautomatyzowany, jak i w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania, przy czym nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w ten sposób, że w wyniku 

takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki 

prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa sytuację. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik nr 3 do umowy nr 272/…./2022 z dnia………………… 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ/PODWYKONAWCĘ NA UMOWĘ O PRACĘ I WYKONUJĄCYCH 

WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Nazwa zadania: „Modernizacja sali gimnastycznej w Stoszowicach”. 

Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice informuje, że zgodnie z art.  438 ustawy Pzp (Dz.U.2019.2019) w 

przypadku umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, przewidującej wymagania określone w art. 95 ust. 1 

ustawy Pzp w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób 

wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Gmina Stoszowice w Stoszowicach 

ma prawo do żądania od Wykonawcy lub Podwykonawcy: 

„1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika.” 

Zgodnie art. 14 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r. (dalej jako „RODO”), informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, takich jak imiona i nazwiska, adresów poczty elektronicznej, numerów 

telefonu, stanowisk jest Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice,  

2) Dane kontaktowe: +48 74 8164 511, iod@stoszowice.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od zarządu/pracowników/współpracowników […] i przetwarzane będą w 

oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora mający na celu wykonanie umowy zawartej z […] na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. f RODO. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  

a) organy Administratora, 

b) pracownicy Administratora, osoby lub firmy zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne 

Administratora (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, jak i  systemy informatyczne),  

świadczące usługi związane z  bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych upoważnień lub umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, 

c) organy publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić 

Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora, zaś zakresie niezbędnym do rozliczeń z urzędem 

skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

6)W zakresie oraz na zasadach wynikających z RODO Pani/Pan posiada prawo: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 

c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

17 ust. 3 Rozporządzenia; 

d) na podstawie art. 18 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o 

których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia; 

e) na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

7) Mając na uwadze podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, nie przysługuje Państwu prawo do 

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

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących - narusza przepisy RODO. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego to jest poza Europejski Obszar Gospodarczy lub 

organizacji międzynarodowej. 

10) Państwa dane będą przetwarzane zarówno sposób niezautomatyzowany, jak i w sposób zautomatyzowany, w tym 

również w formie profilowania, przy czym nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w ten sposób, że w wyniku 

takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki 

prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa sytuację. 

 



  

 
 
 
  Załącznik nr 4 do umowy Nr 272/…../2022 z dnia……………… 
 
 
 
 
Zadanie: „Modernizacja sali gimnastycznej w Stoszowicach”. 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY 

Na potrzeby częściowych rozliczeń z Zamawiającym 

Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice 

 

Niniejszym działając w imieniu 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

NIP: ……………………………….…………………… 

REGON:……………………………….……………… 

 

Umowa o podwykonawstwo nr ……….. z dnia…………. o wykonanie ……………. za wynagrodzenie w kwocie ……….. 

Oświadczam, że: 

1. Wykonawca/Podwykonawca …………………………………………………………………………………………………………… 

do dnia złożenia niniejszego oświadczenia uregulował w stosunku do nas jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 

wymagalne należności w kwocie ……… zł na podstawie: 

 - faktury nr …. – zapłata w dniu …….. 

 - faktury nr .… - zapłata w dniu …….. 

2. Należność wynikająca ze złożonej w dniu …….. faktury nr …. nie jest na dzień złożenia niniejszego oświadczenia wymagalna 

– termin płatności upływa w dniu …….  

3. Pozostała do zapłaty z wynagrodzenia umownego kwota ………. nie została do dnia dzisiejszego zafakturowana. 

4. W związku z powyższym nie zgłaszam/y w stosunku do Wykonawcy żadnych roszczeń. 

 

Załączniki: 

a) Kopie faktur nr …. 

b) Kopie dowodów zapłaty (bankowe potwierdzenie wpływu przelewu) 

c) Oświadczenia dalszych podwykonawców z załącznikami 

 

 

Podpis Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy 

Data i podpis (czytelnie), pieczęć 

 
 



  

 
 
 
 
 

  Załącznik nr 5 do umowy Nr 272/……/2022 z dnia ………….. 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY 

Na potrzeby końcowego rozliczenia z Zamawiającym 

Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice 

 

Niniejszym działając w imieniu 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

NIP: ……………………………….…………………… 

REGON:……………………………….……………… 

 

Umowa o podwykonawstwo nr ……….. z dnia…………. 

 

Oświadczam, iż Wykonawca/Podwykonawca ………………………………………………………………………………………………………… 
terminowo uregulował w stosunku do nas jako podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na zadaniu: „Modernizacja sali 

gimnastycznej w Stoszowicach, wszelkie zobowiązania finansowe związane z realizacją przez naszą firmę prac na powyższym 

zadaniu i nie zgłaszamy w związku z tym w stosunku do niego oraz Zamawiającego żadnych roszczeń.  

 

 

 

Podpis Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy 

Data i podpis (czytelnie), pieczęć 
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