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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym -  

art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,  
na roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej progów unijnych. 
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SPIS TREŚCI: 
1. Postanowienia ogólne. Tryb udzielenia zamówienia. 
2. Ochrona danych osobowych. 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 
4. Podwykonawstwo. 
5. Termin wykonania zamówienia. 
6. Warunki udziału w postępowaniu. 
7. Podstawy wykluczenia Wykonawców. 
8. Podmiotowe środki dowodowe, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw 

wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
9. Informacja dla Wykonawców polegających na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. 
10. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja). 
11. Sposób komunikacji. 
12. Udzielanie wyjaśnień treści SWZ. 
13. Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów. 
14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 
15. Wymagania dotyczące wadium. 
16. Miejsce oraz termin składania ofert. 
17. Miejsce, sposób i termin otwarcia ofert. 
18. Termin związania ofertą. 
19. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia. 
20. Ogłoszenie wyników postępowania oraz informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
21. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
22. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim 
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 

Załącznik nr 2  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP 

Załącznik nr 3 WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

Załącznik nr 4 WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Załącznik nr 5 WZÓR ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU 

Załącznik nr 6 OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, O KTÓRYM 

MOWA W ART. 117 UST. 4 USTAWY PZP 

Załącznik nr 7 OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Załącznik nr 8 KOSZTORYS WYKONAWCY - wzór 

Załącznik nr 9 WZÓR UMOWY 

DOKUMENTACJA, STWiORB, OPIS TECHNICZNY, PRZEDMIAR 
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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tadeusza Kościuszki 51 we Wrocławiu z siedzibą: ul. Powstańców Śląskich 5 lok. 703, 
53 - 332 Wrocław, reprezentowana przez Zakład Gospodarki Nieruchomościami WRO-DOM sp. z o.o. z siedzibą: 
ul. Powstańców Śląskich 5 lok. 703, 53 - 332 Wrocław, tel. 71 344 81 53, 344 22 41, e-mail: wro-dom@wro-dom.pl, 
strona internetowa: www.wro-dom.pl, zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza Wykonawców do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 
negocjacji na zadanie pn.:  

Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, polegających na 
wykonaniu remontu sieni i klatki schodowej budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 51 we Wrocławiu 

1.2. Ogłoszenie o zamówieniu  zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na miniPotalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.wro-dom.pl. 

1.3. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji i złożyć ofertę 
zgodnie z jej wymaganiami. 

1.4. Zakład Gospodarki Nieruchomościami WRO-DOM sp. z o.o. przyjmuje zainteresowanych od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 1000 do 1400. 

1.5. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, „ustawą” lub „Pzp”. 

1.6. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

1.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył 
wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

1.8. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wezwania i odpowiedzi oraz inne informacje Zamawiający 
i Wykonawcy, muszą przekazywać zgodnie z rozdziałem 11 SWZ. 

1.9. Zamawiający nie przewiduje: 

a) zebrania Wykonawców, 

b) zawarcia umowy ramowej, 

c) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, 

d) złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 
dostępnych na miejscu u Zamawiającego, 

e) możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 
ustawy Pzp, 

f) wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

g) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

h) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

i) wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

1.10. Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu. 

2. 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 informuję, że:  

1) Administratorem Danych Osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tadeusza Kościuszki 51 we Wrocławiu 
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 5 lok. 703 (53 – 332), w imieniu której, na podstawie uchwały 
nr 4/2020 z dnia 15.10.2020 r. działa Zakład Gospodarki Nieruchomościami WRO-DOM spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 5 lok. 703 (53 – 332), przetwarzająca dane 
osobowe na rzecz ww. Wspólnoty w celach związanych z zarządem nieruchomością wspólną. 

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

3) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 

mailto:wro-dom@wro-dom.pl
http://www.wro-dom.pl/
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4) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz ust. 4 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 okres obowiązywania umowy; 

5) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa 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) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania; 

7) Posiadają Państwo: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ; 

- 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 uznają Państwo, że 
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

8) Nie przysługuje Państwu: 

- 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 Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy 
zabytku, polegających na wykonaniu remontu sieni i klatki schodowej budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 51 
we Wrocławiu, polegające w szczególności na: 

- demontażu: stolarki drzwiowej, kraty zamontowanej na stolarce drzwiowej, balustrady schodowej, 

- rozebraniu ścianek działowych, 

- zerwaniu posadzki z tworzyw sztucznych, 

- wykuciu ościeżnic, 

- całkowitym odsłonięciu polichromii, 

- renowacji detali architektonicznych klatki schodowej, 

- robotach tynkarskich, 

- robotach malarskich, 

- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, 

- renowacji i cyklinowaniu podłóg z desek, 

- renowacji i wymianie stopni na schodach, 

- renowacji boazerii sieni, 

- naprawie sztukaterii, 

- lakierowaniu podłóg oraz stopni balustrad. 

Prace będą wykonywane w budynku wpisanym do rejestru zabytków miasta Wrocławia pod nr A/1452 z dnia 
12.11.2009 r. Budynek jest czynny całą dobę, przy ciągłym ruchu mieszkańców, w związku z czym konieczne jest 
uzgodnienie terminów wykonywania prac z użytkownikiem obiektu.  

Wymagana jest absolutna staranność w utrzymaniu porządku w obiekcie, m. in. poprzez zabezpieczenia elementów 
narażonych na zniszczenie. 

Wykonawca winien przestrzegać zasad współżycia społecznego. 

Roboty realizowane będą pod kontrolą Miejskiego Konserwatora Zabytków. W związku z powyższym Wykonawca, 
niezwłocznie po ujawnieniu w trakcie prowadzenia prac okoliczności, które mogą mieć wpływ na zachowanie zabytku 
i zakres prac, zobowiązany jest do zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytków o wszystkich tych 
okolicznościach. 
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Wykonawca winien spełniać wymogi wynikające z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
z dnia 23.07.2003 (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 710) oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 
budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 81). 

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt: 

- urządzi plac budowy i zaplecze budowy, 

- utrzyma w sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, 

- oznakuje plac budowy tablicą informacyjną, 

- poniesie koszty ewentualnych odszkodowań za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia powstałe w trakcie prowadzenia 
robót, 

- uzyska zgodę ZZK Wrocław na zajęcie części podwórza konieczną do realizacji przedmiotowego zadania i dokona 
stosownej opłaty, 

- zastosuje metody ograniczające przedostawanie się pyłów do powietrza i jego zanieczyszczenie, w szczególności: 
mycie pojazdów obsługujących budowę i zabezpieczenie osłonami strefy robót powodujących znaczne zapylenie, 

- poniesie koszty zużycia energii elektrycznej niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania. 

Wykonawca winien realizować zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, aktami prawnymi 
właściwymi dla przedmiotu zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami 
wiedzy budowlanej. 

Przed rozpoczęciem realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych (BIOZ). Plan BIOZ należy 
sporządzić zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126) 
oraz wymogami Prawa Budowlanego. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w trakcie wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, powstałych w wyniku 
prowadzenia prac. Na Wykonawcy ciążą obowiązki wynikające z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 
poz. 797 ze zm.). 

Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki, które Wykonawca 
przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko własnym staraniem i na własny koszt. Opłata za wysypisko leży po stronie 
Wykonawcy. 

Wykonawca oraz Podwykonawcy, którzy w ramach przedmiotowego zamówienia będą transportować odpady powstałe 
w wyniku prowadzonych robót, zobowiązani są do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
transportu odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca winien dysponować personelem niezbędnym do realizacji przedmiotowego zadania. 

Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót będących 
przedmiotem zamówienia. Wbudowane materiały winny spełniać wymogi, które określa art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.). W trakcie realizacji zadania Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu dokumenty, certyfikaty, aprobaty potwierdzające spełnienie powyższych wymogów. 

Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia winny posiadać parametry nie gorsze od podanych 
w dokumentacji technicznej. 

Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów będą prowadzone na koszt Wykonawcy.  

Jeżeli wynik badań jakościowych potwierdzi, że wbudowane materiały lub roboty nie spełniają wymogów art. 10 Ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.), Wykonawca zobowiązany będzie 
do ponownego wykonania badanego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów spełniających wymagania i dokona 
tego na własny koszt. 

Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże protokolarnie teren pod zaplecze jego właścicielom w stanie 
uporządkowanym, nie później niż w dniu odbioru końcowego robót. 

W dniu przekazanie placu budowy Wykonawca przedłoży oświadczenie Kierownika budowy stwierdzające przejęcie 
obowiązków kierowania budową a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust 7 Prawa budowlanego. 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony za pomocą STWiORB, dokumentacji, przedmiaru robót 
oraz wzoru umowy, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w formie odrębnych plików. 

Zamawiający udostępnił na swojej stronie internetowej przedmiar w celach poglądowych. 

Wszystkie wymienione z nazw artykuły, urządzenia, materiały itp. należy rozumieć jako wskazanie wymaganych 
parametrów technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych niż podane materiałów 
i urządzeń pod warunkiem posiadania przez te materiały lub urządzenia parametrów nie gorszych niż określone 
w dokumentach przetargowych. 

3.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

45000000-7 Roboty budowlane 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45262320-0 Wyrównywanie 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45442100-8 Roboty malarskie 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 

3.3. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 

3.5. Zamawiający przewiduje wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których 
mowa w art. 95 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga, aby czynności w szczególności związane z wykonywaniem robót 
demontażowych, malarskich oraz tynkarskich wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały 
okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami 
umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, oświadczenia, o którym 
mowa w umowie. 

3.6. Wymóg zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób kierujących budową, osób wykonujących usługi 
geodezyjne, osób świadczących usługi transportowe i sprzętowe. 

4. PODWYKONAWSTWO 

4.1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części Zamówienia.  

4.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

4.3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał 
w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome 
na tym etapie) nazwy (firmy) podwykonawców. 

4.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 
wykonanie tego zamówienia. 
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4.5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 

4.6. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we Wzorze umowy / Istotnych postanowieniach 
do umowy (jeśli dotyczy). 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: 5 miesięcy od daty podpisania umowy. 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych 

w Rozdziale 7 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

6.2. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące: 

6.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

6.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

6.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

6.2.3.1. Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000,00 złotych; 

6.2.3.2. Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie środkami pieniężnymi lub zdolnością 
kredytową w wysokości min. 50 000,00 złotych. 

6.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

6.2.4.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: min. 1 zadania w zakresie remontu budynku 
objętego prawną ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków o wartości minimum 150 000,00 zł 
brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. 

6.2.4.2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże dysponowanie oraz podstawę do dysponowania następującymi osobami:  

1) Kierownik Budowy  
Wymagana liczba osób: 1 
Uprawnienia budowlane: 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów oraz kwalifikacje  do  kierowania  pracami  przy  zabytkach  nieruchomych zgodnie z art. 37c ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 
Doświadczenie zawodowe: 
minimum 18 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Budowy przy realizacji min. 1 zadania 
w zakresie remontu budynku objętego prawną ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków 
o wartości minimum 150 000,00 zł brutto; 

2) Kierownik prac konserwatorskich i prac restauratorskich 

Wymagana liczba osób: 1 

Uprawnienia budowlane: 

kwalifikacje, o których mowa w art. 37a ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami. 
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6.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do 
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunków przez 
Wykonawców. 

6.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 
posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku, do których zachodzi którakolwiek 
z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

7.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) 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; 

7.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 

7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp lub 
określonych w pkt 7.2. ppkt 1 SWZ, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnia łącznie przesłanki wskazane w art. 110 
ust. 2 ustawy Pzp. 

7.5. 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. 

7.6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy Pzp. 

8. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA 

BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

8.1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu z postępowania; 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 

8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1. stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego 
podmiotowe środki dowodowe i winno być złożone zgodnie ze wzorem wg załącznika do SWZ. 

8.3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

a) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według 
załącznika do SWZ; 

b) Odpisu 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; 

2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

a) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia.  
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b) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiąc przed jej 
złożeniem; 

c) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te 
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli 
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie 
dokumenty – według załącznika do SWZ; 

d) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 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 – według załącznika do SWZ; 

8.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie 
wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych 
aktualnych na dzień ich złożenia. 

8.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo 
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których 
mowa w pkt 8.3. ppkt 1 lit. b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie 
zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie 
znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 
wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

8.6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt 8.5., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 
pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone 
przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia 
dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt 8.5. 

8.7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał 
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków. Wykonawca 
nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca 
wskaże te środki (poprzez podanie nr referencyjnego postępowania lub nazwy postępowania) oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność. 

8.8. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę 
w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) oraz przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie (Dz. U. poz. 2452). 

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZDOLNOŚCIACH PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY 

9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz 
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 
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lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

9.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 9.2., potwierdza, że stosunek łączący 
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa 
w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te 
zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu 
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

9.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 
zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

9.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy 
mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub 
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

9.6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

9.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby 
nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten 
podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów 
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 
podmiotów udostępniających zasoby. 

9.8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia 
wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp także oświadczenie podmiotu udostępniającego 
zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

9.9. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 
zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 8.3. ppkt 1 lit. b, 
dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia 
z postępowania. 

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ 

KONSORCJA) 

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Oświadczenie, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu. 

10.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 

10.4. W przypadku, gdy spełnianie warunku opisanego w pkt 6.2.4. SWZ: 

1) wykazuje co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

2) Wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane 
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, 
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 
wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem do SWZ. 

10.5. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) Zamawiający, zgodnie z art. 59 ustawy Pzp, żąda kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed 
zawarciem umowy, 

b) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

11. SPOSÓB KOMUNIKACJI  

11.1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 
miniPortalu,  który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,    ePUAPu    dostępnego    pod  adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres skrytki: /Kosciuszki51/domyslna) oraz poczty elektronicznej (wro-
dom@wro-dom.pl).  

11.2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Stanisław Liptak, tel. 71 344 22 41, (w godz. od 900 do 
1400), faks 71 344 22 41 wew. 49. 

11.3. Wykonawca  zamierzający  wziąć  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia publicznego,  musi  posiadać  
konto  na  ePUAP.  Wykonawca  posiadający  konto  na ePUAP ma dostęp do następujących  formularzy: Formularz do 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji. 

11.4. Wymagania  techniczne  i  organizacyjne  wysyłania  i  odbierania  dokumentów elektronicznych,  elektronicznych  kopii  
dokumentów  i  oświadczeń  oraz  informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania 
z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  

11.5. Maksymalny  rozmiar  plików  przesyłanych  za  pośrednictwem  dedykowanych formularzy: Formularz  złożenia,  zmiany,  
wycofania  oferty  lub  wniosku i Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.   

11.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń  lub  elektronicznych  
kopii  dokumentów  lub  oświadczeń  oraz  innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.   

11.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa 
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). 

11.8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane  
postępowanie  można  wyszukać  również  na  Liście wszystkich postępowań w miniPortalu  klikając wcześniej opcję 
„Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

11.9. Zawiadomienia, oświadczenia, dokumenty, wnioski oraz informacje (nie dotyczy składnia ofert) przekazywane przez 
Wykonawcę drogą elektroniczną powinny być przekazywane za pośrednictwem dedykowanego formularza 
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej 
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 
(BZP, TED lub ID postępowania).  

11.10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: wro-dom@wro-
dom.pl. 

11.11. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez 
Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki (nie dotyczy składania ofert). Zamawiający 
dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na ww. adres email. Sposób  sporządzenia  dokumentów 
elektronicznych  musi  być  zgody  z  wymaganiami  określonymi  w  rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  30 
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla  
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra  Rozwoju,  Pracy  i Technologii  z  dnia  23  grudnia  2020  r.  
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy. 

12. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 

12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną na adres wro-dom@wro-dom.pl w formie 
edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. 

mailto:wro-dom@wro-dom.pl
mailto:wro-dom@wro-dom.pl
mailto:wro-dom@wro-dom.pl
mailto:wro-dom@wro-dom.pl
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12.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 
dni przed upływem terminu składania ofert. 

12.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.wro-dom.pl oraz miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl, bez ujawniania źródła zapytania. 

12.4. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 12.2., przedłuża termin składania ofert o czas 
niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 
przygotowania i złożenia ofert. 

12.5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym 
mowa w pkt 12.2. 

12.6. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 12.2., Zamawiający 
nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

12.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji 
warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej www.wro-dom.pl 
oraz miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl. 

12.8. W przypadku, gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego 
czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert 
o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie oferty.  

12.9. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
opublikuje ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania 
ofert, zgodnie z art. 271 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

12.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. 

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ 

I DOKUMENTÓW 

13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

13.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

13.3. Ofertę sporządza się na FORMULARZU OFERTOWYM – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca 
jest zobowiązany złożyć: 

1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 9 pkt 9.2. i 9.8. 
SWZ (jeżeli dotyczy). 

3) Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt. 10.4. SWZ 
(jeżeli dotyczy). 

4) Dowód wniesienia wadium w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu. 

5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru odpowiednie 
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające 
dostęp do tych dokumentów. 

6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być przekazane w formie elektronicznej lub postaci 
elektronicznej i  opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

13.4. Ofertę i oświadczenie 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 taki wypadku należy dołączyć 
dokument pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

http://www.wro-dom.pl/
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podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez notariusza. 

13.5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy 
zamieszczonych w SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

13.6. Złożenie oferty. 

13.6.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność  do  zaszyfrowania  oferty  przez  
Wykonawcę  jest  dostępna  dla Wykonawców  na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu 
oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja 
związana z postępowaniem. 

13.6.2. Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

13.6.3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,  w  formie  elektronicznej  lub  
w  postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

13.6.4. Ofertę  należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych m.in.: .pdf, .doc, 
.docx, .rtf, .xps, .odt, .txt, .xls,.xlsx, .zip, .rar. 

13.6.5. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert 

13.6.6. Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  wycofać  ofertę  za  pośrednictwem Formularza  do  
złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

13.6.7. Wykonawca  po  upływie  terminu  do  składania  ofert  nie  może  skutecznie  dokonać zmiany ani wycofać złożonej 
oferty. 

13.6.8. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

13.6.9. Sposób  złożenia  oferty,  w  tym  zaszyfrowania  oferty  opisany  został  w  Instrukcji użytkownika, dostępnej na stronie: 
https://miniportal.uzp.gov.pl. 

13.7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, 
załączając stosowne wyjaśnienia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie 
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp.  

13.7.1. Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie 
dowodów potwierdzających, że: 

− informacje nie są ujawnione do wiadomości publicznej, 

− informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny, o ile ma wartość gospodarczą, 

− Wykonawca poczynił działania w celu zachowania poufności tych informacji poprzez ochronę fizyczną lub prawną. 
Brak elementu wykazania, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, będzie powodował, że zastrzeżenie nie 
będzie miało zastosowania. 

13.7.2. Jeżeli  dokumenty  elektroniczne,  przekazywane  przy  użyciu  środków  komunikacji elektronicznej,  zawierają  
informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je 
w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik   
stanowiący   tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 
zaszyfrować. 

13.7.3. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą obciążały 
Wykonawcę. 

13.8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się 
wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13.9. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert 
ponosi Wykonawca składający ofertę. 

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

14.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o dokumentację udostępnioną przez Zamawiającego na 

stronie internetowej. 
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14.2. Wykonawca winien przedstawić w ofercie cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, uwzględniając wszelkie 
niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, wymagane opłaty bez względu na okoliczności i źródła ich 
powstania oraz opusty, których Wykonawca zamierza udzielić. 

14.3. Zamawiający poprawi ofertę zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp. 

14.4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od 
towarów i usług. 

14.5. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie elementy składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

14.6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu 
zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda 
od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenie dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu lub ich istotnych części 
składowych, w szczególności w zakresie:  

1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy; 

2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją 
robót budowlanych; 

3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę; 

4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa 
od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub przepisów odrębnych właściwych 
dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie; 

5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; 

6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym 
realizowane jest zamówienie; 

7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska; 

8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy 

14.6.1. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 
postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 14.8., 
chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem 
okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, 
Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 14.8. 

14.6.2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy. 

14.6.3. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień 
w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub 
kosztu. 

14.7. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium 
ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą 
miałby obowiązek rozliczyć. 

14.8. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie 
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz 
wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

14.9. Ceny w ofercie powinny obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty 
towarzyszące wykonaniu zamówienia. 

14.10. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Rozliczenia nie będą prowadzone 
w walutach obcych. 

14.11. Ceny w ofercie powinny być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

15.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w formie 
zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.: 
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1) w pieniądzu; 

2) w gwarancjach bankowych; 

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

15.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Tadeusza 
Kościuszki 51 we Wrocławiu w Santander Bank Polska S.A. 5 O. we Wrocławiu nr 68 1090 1522 0000 0001 1966 6862, 
w tytule wpisując numer postępowania z dopiskiem: wadium.  

Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 

Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. 

Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie 
przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 

15.3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 15.1. ppkt 2-4 Wykonawca 
przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez gwaranta. Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać co najmniej 
poniższe warunki: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, 

określone w art. 98 ust.6 ustawy Pzp; 

2) z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta; 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4) musi obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert; 

5) nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu 
gwarancyjnego do Gwaranta; 

6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 

7) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający; 

15.4. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp. 

15.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

15.6. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, 
na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

15.7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, 
gdy: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

15.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub 
poręczenia, o których mowa w pkt 15.1. ppkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem 
zapłaty wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn 
leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 57 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub 
oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co 
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

15.9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium 
nie przerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa 
w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona. 

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu  do dnia 01.06.2021 r. do godz. 11:00. 
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17. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT 

17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2021 r. o godzinie 12:00.  

17.2. Otwarcie  ofert  następuje  poprzez  użycie  mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce 
Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

17.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na miniPotalu https://miniportal.uzp.gov.pl oraz na stronie 
internetowej Zamawiającego www.wro-dom.pl informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

17.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępnia na miniPotalu https://miniportal.uzp.gov.pl oraz na stronie 
internetowej Zamawiającego www.wro-dom.pl informację o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo 
miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

17.5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny i udostępniany na wniosek. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz z załącznikami 
udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, 
z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie ustawy Pzp. 

18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

18.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 30.06.2021 r. 

18.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego 
w pkt 18.1., Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców 
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

18.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 18.1., wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

18.4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 
18.1. następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego 
wadium na przedłużony okres związania ofertą.  

19. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

19.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: 

CENA OFERTOWA –  80% = 80 pkt 

OKRES GWARANCJI – 20%= 20 pkt 

19.1.1. CENA OFERTOWA – C 

a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 80 punktów, otrzyma najniższa wśród cen zawartych w ofertach. 

b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: 
 

C = 
Cmin 

× 80 
Cx 

 
 gdzie: 

 C – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena ofertowa”; 
 Cmin – najniższa cena brutto wśród cen w ocenianych ofertach; 
 C(x) – cena brutto ocenianej oferty. 

 

19.1.2. OKRES GWARANCJI – G 

a) przyjmuje się, że gwarancja na roboty budowlane udzielona na okres: 
- minimalny (wymagany), tj. 36 miesięcy, otrzyma 0 punktów, 
- maksymalny, tj. 60 miesięcy, otrzyma 20 punktów. 

b) gwarancje w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: 

G = 
[G(x) – 36] 

× 20 
[60 – 36] 

http://www.wro-dom.pl/
http://www.wro-dom.pl/
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 gdzie: 

 G – ilość punktów przyznana ofercie „x” w kryterium „Okres gwarancji” 
 G(x) – gwarancja zawarta w ofercie „x” 

Jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące wg zasady 
1 rok = 12 miesięcy. 

W przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu oferty krótszego niż wymagany okresu gwarancji, oferta 
Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

Jeżeli Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny 
minimalny (wymagany) 36-miesięczny okres gwarancji, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy okres ten zostanie 
uwzględniony w umowie. 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 m-cy, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 60 m-cy, 
a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą. 

19.1.3. ŁĄCZNA OCENA OFERTY:  

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów za sumę wszystkich kryteriów wg 

wzoru (tj. najwyższą wartość wskaźnika W(x)): 

W(x) = C(x) + G(x) 

 
gdzie:  

 W(x) – wskaźnik oceny oferty, 
 C(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” w kryterium „Cena ofertowa”, 
 G(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” w kryterium „Okres gwarancji”. 

19.2. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 
warunków zamówienia.  

19.3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą sumaryczną liczbę punktów po 
zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert. 

19.4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 Pzp, może żądać od 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

19.5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

19.6. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, 
którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej 
zgody na wybór jego oferty. 

19.7. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 19.6., oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwróci się o wyrażenie 
takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do 
unieważnienia postępowania. 

19.8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przypadki określone w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 

20. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ORAZ INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

20.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli 
ofertę o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli 
jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, 
siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

20.2. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 20.1. ppkt 1 SWZ, na stronie internetowej. 

20.3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 20.1. SWZ, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne 
z ważnym interesem publicznym. 
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20.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

20.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 
20.4., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

20.6. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, 
na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik do SWZ. Umowa 
zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

20.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się ̨od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ́
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać 
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić ́postępowanie. 

21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

21.1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy (dalej „zabezpieczenie”) w wysokości 5% ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie w formie zgodnej 
z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

21.2. W przypadku  wniesienia  wadium  w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet 
zabezpieczenia. 

21.3. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały 
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

21.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na rachunek 
bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Tadeusza Kościuszki 51 we Wrocławiu w Santander Bank Polska S.A. 5 O. 
we Wrocławiu nr 68 1090 1522 0000 0001 1966 6862, w tytule wpisując numer postępowania z dopiskiem: 
zabezpieczenie. 

21.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed 
podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu 
gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji 
musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1) musi  obejmować  odpowiedzialność  za  wszystkie  okoliczności  związane  z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez potwierdzania tych okoliczności; 

2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu zamówienia  nie  mogą  
zwalniać  gwaranta  z  odpowiedzialności  wynikającej  z poręczenia lub gwarancji; 

3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty całej kwoty 
zabezpieczenia; 

4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie; 

5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji; 

6) w  treści  poręczenia  lub  gwarancji  powinna  znaleźć  się  nazwa  przedmiotowego postępowania; 

7) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający. 

8) w  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia, Zamawiający wymaga aby 
poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych  z  tytułu  poręczenia  lub  gwarancji)  
wszystkich  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że 
zabezpiecza  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia (konsorcjum). 

21.6. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we wzorze 
umowy. 

22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH 

WARUNKACH 

22.1. Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ. 

22.2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie wskazanym we wzorze 

umowy, o którym mowa w pkt 22.1. 



Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, polegających na wykonaniu 
remontu sieni i klatki schodowej budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 51 we Wrocławiu. 

Zadanie realizowane przy pomocy finansowej Miasta Wrocławia. 
 

19 

 

22.3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp. 

23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

23.1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub 
nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec 
ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

23.2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienia umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy Pzp. 

23.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

23.4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo 
kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

23.5. Terminy wniesienia odwołania: 

1) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
albo w terminie 10 dni, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób. 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi 
się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania; 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych 
ogłoszenia o wyniku postępowania. 

23.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp. 

23.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 
Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

23.8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Krajowej 
Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia 
Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 
Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.  
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Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTY  

 
 
Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez 
negocjacji zorganizowanym przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Tadeusza Kościuszki 51 we Wrocławiu z siedzibą: 
ul. Powstańców Śląskich 5 lok. 703, 53 - 332 Wrocław reprezentowaną przez Zakład Gospodarki Nieruchomościami WRO-DOM 
sp. z o.o. z siedzibą: ul. Powstańców Śląskich 5 lok. 703, pn.:  

Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, polegających na wykonaniu 
remontu sieni i klatki schodowej budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 51 we Wrocławiu. 
 
1. DANE WYKONAWCY1 

Firma (nazwa) / Imię i nazwisko 
 
 

NIP  

REGON  

Adres 

ulica  

nr domu  

kod  

miejscowość  

powiat  

województwo  

Adres do korespondencji 

ulica  

nr domu  

kod  

miejscowość  

powiat  

województwo  

tel.  

fax  

e-mail  

adres e-Puap  

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym 

Imię i nazwisko  

tel.  

fax  

e-mail  

Uwaga: tabelę należy wypełnić drukowanymi literami 

 
1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w pozycję 1 „Wykonawca” zawierającej dane Wykonawcy użyć w zależności od 
potrzeb oznaczając cyfrą 1.1 i 1.2 np. 1.1 Lider: …, 1.1 Partner: … itd. 
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2. OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO PRZETARGIEM ZA CENĘ: 

NETTO:  .............................. ZŁ 

PODATEK VAT: .............................. ZŁ 

BRUTTO:  .............................. ZŁ 

(słownie brutto: ................................................................................................................................) 
Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

3. OŚWIADCZAMY, że za wykonane roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia udzielamy gwarancji na okres 
……………………… miesięcy (wymagane minimum 36 miesięcy). 

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, istotnymi postanowieniami do umowy oraz 
wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich 
postanowieniami i zasadami postępowania. 

5. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu3. 

6. INFORMUJEMY, że4: 

− wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*. 

− wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących 
towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): …………………………………………………………………*. 

Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to 
………………….. zł netto*. 

7. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

Lp. Część zamówienia 
Nazwa podwykonawcy 

(o ile jest to wiadome podać firmy Podwykonawców) 

   

   

8. INFORMUJEMY, że wadium w kwocie ……………… zł zostało wniesione w formie: ........................., w dniu: ................... 
(dowód wniesienia wadium w załączeniu). 

Zwolnienia wadium prosimy dokonać: na konto ............................................................................. lub zwrot gwarancji 
................................................................................. (imię i nazwisko osoby upoważnionej). 

9. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawarte są na stronach ………………………. . 

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

- mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem / dużym przedsiębiorstwem*. 

11. Integralnymi załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

 

 

  

 
* niepotrzebne skreślić 
2 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). 
3 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 
wykreślenie). 
4 dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,  

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 
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Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE5 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  

 

Nazwa postępowania: Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, 
polegających na wykonaniu remontu sieni i klatki schodowej budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 51 we Wrocławiu. 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy 

Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ; 

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

Pzp6. 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 w SWZ; 

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 

w SWZ, polegam na zdolnościach następujących podmiotów udostepniających zasoby7: 

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. 

 

 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
5 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia niniejsze „Oświadczenie” powinno być złożone przez każdego z  Wykonawców w zakresie, 
w którym każdy z tych Wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia 
6 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 
7 w przypadku oświadczenia składanego przez podmiot udostępniający zasoby pkt nie wypełnia się  
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Załącznik nr 3 
 
 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

Nazwa postępowania: Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, 
polegających na wykonaniu remontu sieni i klatki schodowej budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 51 we Wrocławiu. 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

 

Lp. Nazwa zadania Rodzaj robót 
Wartość robót 
(w zł brutto) 

Data i miejsce 
realizacji robót 

Doświadczenie 

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

1. 

Nazwa zadania: 
………………………..…………… 
………………....………………… 
………………….….…….………. 
 
 
Numer umowy: 
…………………………………… 

remont 
budynku objętego 
prawną ochroną 

konserwatorską poprzez 
wpis do rejestru 

zabytków   

Wartość zadania: 
 
…………..………….. 

od ……………………… 
(dzień-miesiąc-
rok) 
do ………………………. 
(dzień-miesiąc-
rok) 
 
 
…………………………… 
(miejsce) 

1) własne* 

lub 

2) innych 
podmiotów* 
Wykonawca winien 
załączyć do oferty 
oryginał pisemnego 
zobowiązania 
podmiotu 
udostępniającego 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
 

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
Nazwa postępowania: : Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, 
polegających na wykonaniu remontu sieni i klatki schodowej budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 51 we Wrocławiu. 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

PKT I. 

*niepotrzebne skreślić 
PKT II. 
Oświadczam, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do realizacji 
niniejszego zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

Lp. 

Imię i Nazwisko 
osoby, która będzie 

uczestniczyć 
w wykonywaniu 

zamówienia 

Branża 
Rodzaj i nr uprawnień  

budowlanych  
Wykształcenie i doświadczenie 

Informacja  
o podstawie 

dysponowania  
wymienioną osobą przez 

Wykonawcę 

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

1. 
……………………… 

Kierownik Budowy 
budowlana 

Uprawnienia budowlane 

bez ograniczeń 

Nr ……………………………..… 

w specjalności 
………………………………… 

w zakresie 
………………………….……… 

Data uzyskania uprawnień: 
……………………….………… 

oraz 

kwalifikacje zgodnie z art. 37c 

ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 

o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami 

tak/nie* 

Wykształcenie ……………………… 

 
Doświadczenie zawodowe: …… lat, w tym: 

 
1. Nazwa zadania: …………… 

Zadanie dotyczyło: remontu budynku objętego 
prawną ochroną konserwatorską poprzez wpis do 

rejestru zabytków: tak/nie* 
 

Wartość zadania: 
……………………zł brutto 

 
Okres pełnienia funkcji Kierownika Budowy 

……………………… 
(dd-mm-rrrr  - dd-mm-rrr) 

 

1) dysponuje * - 
Wykonawca winien podać 
podstawę dysponowania 
…………………………………………
……………... 
(np. umowa o pracę, 
umowa zlecenie, umowa 
o dzieło) 
 
lub 
2) będzie dysponował*- 
Wykonawca winien 
załączyć do oferty oryginał 
pisemnego 
zobowiązania podmiotu 
udostępniającego 

2. 

………………………… 
Kierownik prac 

konserwatorskich 
i prac 

restauratorskich 

………………. 

Kwalifikacje zgodnie z art. 

37a ustawy z dnia 23 lipca 

2003r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami 

 

tak/nie* 

Wykształcenie ……………………… 

 
Doświadczenie zawodowe: …… lat 

1) dysponuje * - 
Wykonawca winien podać 
podstawę dysponowania 
…………………………………………
……………... 
(np. umowa o pracę, 
umowa zlecenie, umowa 
o dzieło) 
 
lub 
2) będzie dysponował*- 
Wykonawca winien 
załączyć do oferty oryginał 
pisemnego zobowiązania 
podmiotu 
udostępniającego 
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Załącznik nr 5 
 

WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW, NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
JA NIŻEJ PODPISANY/A 
 

........................................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu) 

działając w imieniu i na rzecz 
 

........................................................................................................................................................................................... 
(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu) 

 
Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia  
 

........................................................................................................................................................................................... 
(określenie zasobu – zdolności techniczne lub zdolności zawodowe / sytuacja finansowa lub sytuacja ekonomiczna) 

 
do dyspozycji Wykonawcy: 
 

........................................................................................................................................................................................... 
(nazwa Wykonawcy) 

 
przy wykonywaniu zamówienia: 
 
Nazwa postępowania: Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, 
polegających na wykonaniu remontu sieni i klatki schodowej budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 51 we Wrocławiu. 
 
Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

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

b) sposób i okres udostępnienia i wykorzystania przez Wykonawcę zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy 

wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

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

d) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 

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

 
 
UWAGA: 
1. Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: 

1) zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp sporządzone w oparciu o własny wzór; 

2) inne dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów 

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami będzie 

gwarantował rzeczywisty dostęp do ich zasobów, określające w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy 

wykonywaniu zamówienia; 

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowalne* lub 

usługi*, których wskazane zdolności dotyczą. 

2. Zgodnie z treścią art. 118 ust. 2 ustawy Pzp „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane”.   
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Załącznik nr 6 
 
 

OŚWIADCZENIE 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie,  

o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp 

 
Nazwa postępowania: Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, 
polegających na wykonaniu remontu sieni i klatki schodowej budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 51 we Wrocławiu. 
 
Nazwa i adres Wykonawcy: 
...................................................................................................... ....................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................. 
 

OŚWIADCZAM/-MY, iż następujące roboty budowlane/usługi/dostawy* wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia: 
 
Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________** 
 
Wykonawca (nazwa): _______________ wykona: __________________________** 

 

 

* dostosować odpowiednio  

** należy dostosować do ilości Wykonawców w Konsorcjum 
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Załącznik nr 7 
 

OŚWIADCZENIE  
W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY PZP 

O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
 
Nazwa postępowania: Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, 
polegających na wykonaniu remontu sieni i klatki schodowej budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 51 we Wrocławiu. 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

 
 
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego oświadczam, że: 
 
1. Wykonawca, którego reprezentuję nie należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych*. 

 

2. Wykonawca, którego reprezentuję należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, co wskazany poniżej Wykonawca, którego oferta została złożona w niniejszym 

podstępowaniu*: 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres siedziby 

1.   

 

Jednocześnie w załączeniu przekazuję następujące dokumenty dokumenty/informacje (wymienić poniżej i załączyć): 

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

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

potwierdzające, że oferta została przygotowana niezależnie od tego Wykonawcy*. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi: 

- Należy wykreślić pkt 1) albo pkt 2). 

- W przypadku, gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej (punkt 2) może przedstawić wraz z niniejszym oświadczeniem 

dowody, że oferta została przygotowana niezależnie od Wykonawcy. 

- Niniejszy formularz składa tylko Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego. 

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z członków konsorcjum lub 

wspólników spółki cywilnej. 

 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 8 
 

KOSZTORYS WYKONAWCY 

 
Nazwa postępowania: Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, 
polegających na wykonaniu remontu sieni i klatki schodowej budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 51 we Wrocławiu. 
 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

 
Składniki cenotwórcze do kosztorysu ofertowego: 

- roboczogodzina ...............................................  

- koszty pośrednie .............................................. 

- koszty zakupu .................................................  

- zysk .................................................................  

 

Lp. Podstawa wyceny Opis roboty Jednostka Ilość jedn. 
Cena jedn.  

zł netto 
Wartość  
zł netto 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

Razem wartość (netto zł)  

Podatek VAT (zł)  

Razem cena (brutto zł)  
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Załącznik nr 9 
 
 
 

UMOWA Nr …………………………….  
(WZÓR) 

 
 
W dniu [data zawarcia umowy] r. we Wrocławiu, pomiędzy: 
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tadeusza Kościuszki 51 we Wrocławiu 
z siedzibą: ul. Powstańców Śląskich 5 lok. 703, 53 - 332 Wrocław, NIP 897-16-43-035, reprezentowaną przez: 
Zakład Gospodarki Nieruchomościami WRO-DOM sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 5 lok. 703, 53 - 332 Wrocław, zwaną dalej: 
„Zamawiającym”, którą reprezentuje: 
.................................................................................................................................................................................. 
a 
.................................................................................................................................................................................. 
[nazwa lub imię i nazwisko oraz firma kontrahenta], [adres], [właściwy sąd i wydział KRS oraz nr KRS w przypadku spółek prawa 
handlowego], NIP [nr NIP], REGON [nr REGON], wysokość kapitału zakładowego ……………….. zwanym dalej: „Wykonawcą”, 
którego reprezentuje: 
.................................................................................................................................................................................. 
[imię i nazwisko osoby reprezentującej oraz funkcja] 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), została zawarta umowa 
o następującej treści: 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.:  

Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, polegających na 
wykonaniu remontu sieni i klatki schodowej budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 51 we Wrocławiu. 

zgodnie: 
a) ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, 
b) z projektem budowlanym, 
c) z przedmiarem robót, 
d) z ofertą Wykonawcy,  
będącymi integralną częścią niniejszej umowy, 

2. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w oparciu o złożoną 
ofertę w łącznej wysokości: 
Netto:   .................................. zł 
Podatek VAT:  .................................. zł 
Brutto:  .................................. zł 
(słownie brutto: ...........................................................................................................................................), 

3. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, w związku z tym 
wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 
pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

4. Przedmiotem rzeczowym robót określonych w ust. 1 są roboty budowlane wraz z organizacją ruchu drogowego 
tymczasowego, prowadzoną przez cały czas trwania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem. 

5. Wynagrodzenie ryczałtowe netto, określone w ust. 2, obowiązuje w całym okresie trwania umowy i nie będzie podlegało 
zmianom, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 2.3. niniejszej umowy. 

6. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy na osoby trzecie. 

7. Wykonawca jest / nie jest* płatnikiem VAT. *niepotrzebne skreślić 
8. Przy podpisaniu umowy Wykonawca przekazał Zamawiającemu kosztorys dla przedmiotowego zadania. 

 
§ 2 

PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac (części zamówienia) wymienionych 

w ust. 2.  
2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo, wykona(ją) 

następujące prace (części zamówienia): …………………………………………………………….. 
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3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o podmiotach, którym zamierza powierzyć realizację prac, o których 
mowa w ust. 2, wskazując nazwę podmiotu oraz część zamówienia, którą mu powierzy. 

4. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.  
4.1. Umowa z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą: 

a) Zamawiający zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych 
lub ich zmiany. Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgłoszenia tej okoliczności, przed 
przystąpieniem do wykonywania robót, na piśmie pod rygorem nieważności, zgodnie z art. 6471 k.c., jest niedopuszczalne. 

b) Wykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, a także projektu jej zmian. 

c) Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany, w szczególności, gdy: 
- nie spełnia wymagań określonych w SWZ; 
- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej 
Podwykonawcy; 

- umowa z Podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż wskazana w ofercie bez 
wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej zakresu; 

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 ust. 3 umowy; 
- wartość umowy za wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy jest wyższa niż wartość tej części 

wynikająca z oferty Wykonawcy – dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny jednostkowe w ofercie Podwykonawcy są 
wyższe niż ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy) oraz ogólnej ceny oferty; 

- umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez 
Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia zrealizowane przez Podwykonawcę; 

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami; 
- w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy, 
- umowa nie zawiera zapisów dot. obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, 
-  zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

d) Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu lub 
projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

e) Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub kopię zmiany tej umowy, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

f) Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niż uprzednio przedłożony 
do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany. 

g) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane i do jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez 
Zamawiającego. 

h) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, 14-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu 
lub umowy. 

i) Wykonawca, zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

j) Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej. 

k) Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający. 
l) Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami dotyczą także umów Podwykonawców z dalszymi 

podwykonawcami. Integralną częścią takich umów winna być zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy. 

4.2. Płatności: 
a) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, o których mowa w lit. b), 
biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz oświadczeń w tym zakresie zgodnie z § 7. 
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty oraz oświadczeń, o których mowa 
powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 

b) W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia od obowiązku 
zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
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Podwykonawcy na konto podane w umowie, 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 i usługi. 

c) Wynagrodzenie, o którym mowa w lit. b), dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 

d) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

e) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy, zgłoszenie w formie pisemnej uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 
7 dni od dnia doręczenia tej informacji (art. 465 ust. 4 ustawy Pzp). 

f) W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w lit. e), Zamawiający może:  
- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
- 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 

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

g) Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia 
roszczenia. 

h) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w lit. b), 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4.3. Kary umowne: 
Strony postanawiają, że podstawową forma odszkodowania są kary umowne. 
4.3.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % 
wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

b) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 
0,1 % wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień 
przekroczenia terminu, 

c) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1 % wartości brutto wymienionej w § 1 ust. 2 umowy, 

d) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 
w wysokości 0,1 % wartości brutto wymienionej w § 1 ust. 2 umowy, 

e) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił w formie pisemnej sprzeciw w zakresie 
terminu zapłaty w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie o podwykonawstwo. 

4.3.2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu umowy. 
4.4. Odstąpienie od umowy: 
Zamawiający może, w terminie do 30 dni od zaistnienia niżej wymienionych okoliczności, odstąpić od umowy z Wykonawcą, jeżeli: 

a) zaistnieje konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 4.2. lit. b), 

b) zaistnieje konieczność dokonania dwóch bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

4.5. Zlecenie części prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania prac 
powierzonych Podwykonawcy(com)*. 

4.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy(ców)*, jak za działania lub zaniechania własne. 
4.7. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawcą. 
4.8.  Na roboty wykonane przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca. 

 
§ 3 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. 
2. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na 3 dni od daty protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę terenu 

budowy. 
3. Termin realizacji przedmiotu umowy: 5 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia …………….. . 
4. Za dzień zakończenia realizacji zadania Strony ustalają dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, 

co zostanie potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  
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§ 4 
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY 

1. W sprawach technicznych i organizacyjnych w imieniu Zamawiającego uprawniony do nadzorowania robót jest: 
…………………………….., tel. ………………………………………………… (Osoba Nadzorująca); 

2. Wykonawca ustanawia: 
- Kierownika Budowy w osobie: ....................................... tel. ………………….– adres korespondencyjny: ………………………….. 
- Kierownika prac konserwatorskich i prac restauratorskich w osobie: ....................................... tel. ………………….– adres 

korespondencyjny: ………………………….. 
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 
4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie. 
5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania osób innych niż wskazanych w ofercie (dla przewidzianej 

w niej funkcji) stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
 

§ 5 
ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………  
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie 

o podwykonawstwo stosowne zapisy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji czynności 

o jakich mowa w ust. 1 oświadczenia 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. 

4. Zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowane oświadczenie. 

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 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. 
d) 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 punkcie 1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 
a) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 
c) 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, 

d) innych dokumentów, np. 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 lub poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,  

- 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. 

7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów 
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 

 
§ 6 

OBOWIĄZKI STRON 
1. Obowiązki stron: 
1.1. Obowiązki Zamawiającego: 

a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy plac budowy oraz dokumentacji dotyczącej zadania; 
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego robót, 
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c) sprawdzenie książki obmiaru w terminie 7 dni roboczych od daty jej przekazania przez Wykonawcę, 
d) kontrola postępu i jakości robót wykonywanych w ramach zadania, 
e) odbiory wykonanych robót. 

1.2. Obowiązki Wykonawcy w ramach ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 2 
umowy: 
a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, strzec mienia znajdującego się na terenie 

robót, utrzymywać jezdnię wraz z dojazdami do posesji w czystości, w czasie prowadzenia prac, a po zakończeniu robót 
usunąć poza teren budowy wszelkie urządzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawić cały teren budowy i robót 
uporządkowany, czysty i nadający się do użytkowania; 

b) Wykonawca zapewni ciągły bezpieczny dojazd i dojście do ewentualnych posesji znajdujących się na odcinku 
remontowanej posesji; 

c) Wykonawca ogrodzi i oznakuje teren budowy, zabezpieczy i oznakuje prowadzone roboty oraz zadba o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania; 

d) Wykonawca zapewni ochronę placu budowy przez cały czas realizacji zadania. 
e) Wykonawca zabezpieczy zakończone elementy robót przed ich ewentualnym uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
f) Wykonawca zapewni na naradach budowlanych obecność osób wyznaczonych przez niego do technicznego wykonania 

przedmiotu umowy.  
g) Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony 

środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
h) Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu wykaz podwykonawców wraz z określeniem zakresu 

powierzonych im części zamówienia. 
i) Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodne z przedmiarem robót, dokumentacją, STWiORB, ustaleniami 

zawartymi w SWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi i normami. 

j) Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca. 
k) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń 

robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich. 
l) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na placu budowy w czasie od daty protokolarnego przejęcia 

terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót). 
m) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za składniki majątkowe zapewnione przez Wykonawcę znajdujące się na terenie 

budowy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia. 
n) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 

ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione 
w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy. 

o) Na żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót 
wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy 
oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania badań obciąża Wykonawcę. 

p) Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego o zmianie Kierownika Budowy nie później niż na 3 dni przed zmianą. 
q) Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w trakcie prowadzenia prac w miejscu realizacji zadania tablicę 

informacyjną „Prace remontowo-konserwatorskie prowadzone są przy pomocy finansowej Miasta Wrocławia”. 
r) Wykonawca zobowiązuje się do nieumieszczania reklam na obiekcie w trakcie trwania remontu oraz po jego ukończeniu. 
s) Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu pełnej wysokości odebranej dotacji w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje 

robót w wyznaczonym terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wyniku czego zostanie odebrana dotacja 
przyznana Zamawiającemu przez Gminę Wrocław. 

2. Zakazuje się Wykonawcy niszczenia i uszkadzania obiektu wpisanego do rejestru zabytków pod rygorem wszczęcia 
postępowania sądowego w trybie wynikającym z art. 108-120 Ustawy o ochronie zabytków. 

 
§ 7 

ROZLICZENIE UMOWY 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie faktury wynagrodzenie ryczałtowe za 

wykonany i odebrany przedmiot umowy lub jego część będącą przedmiotem odbioru częściowego według cen przyjętych 
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, na podstawie protokołu odbioru, na rachunek bankowy Wykonawcy 
nr ............................................., w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz 
z dokumentami rozliczeniowymi, wcześniej sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Osobę Nadzorującą, oświadczeniami 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (zał. A i B) w dacie wystawienia faktury, dowodami zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom oraz kopiami wystawionych przez Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców faktur/rachunków potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wraz z ich zestawieniem.  

2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie poszczególnych elementów robót do 50% ceny ofertowej brutto zadania 
może odbywać się fakturami częściowymi po zakończeniu tych robót i ich odbiorze przez Zamawiającego. 

3. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego.  

4. Faktura końcowa może zostać złożona do Zamawiającego po:  

a) przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy, przez 
Zamawiającego,  

b) dostarczeniu dokumentacji powykonawczej,  
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c) przedstawieniu dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,  

d) zrealizowaniu wszystkich ustaleń zawartych w SWZ oraz w umowie,  

e) przedłożeniu przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w zakresie robót 
budowlanych oraz dostaw i usług o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń w całości,  

f) Przedłożeniu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności z dokumentami 
normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy - Prawo 
Budowlane.  

 
§ 8 

ZASADY ODBIORU ROBÓT 
Strony ustalają następujące odbiory robót: odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, 
odbiór pogwarancyjny. Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy, który będzie zgłaszany w następującym trybie: 
1. Wykonawca pisemnie zgłasza osobie uprawnionej do nadzorowania robót ze strony Zamawiającego, gotowość obiektu 

do odbioru. Przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa § 4 ust. 1 umowy potwierdza gotowość przedmiotu umowy 
do odbioru. 

2. Gotowość do odbioru robót zanikowych lub podlegających zakryciu Wykonawca zgłasza Zamawiającemu każdorazowo 
w dzienniku budowy wraz z wymaganymi dokumentami, a Zamawiający zobowiązany jest do ich odbioru w ciągu 3 dni 
roboczych od dnia dokonania zgłoszenia w sposób prawidłowy, tj. wraz z załączeniem wcześniej wymienionych dokumentów. 
Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikowych lub ulegających zakryciu za zbędny, powiadomi Wykonawcę o tym 
fakcie na piśmie. 

3. W przypadku gdy Wykonawca nie poinformował Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowości robót zanikowych 
i ulegających zakryciu o ich gotowości do odbioru, ma obowiązek, na polecenie Inspektora Nadzoru, odkryć lub wykonać 
otwory niezbędne do zbadania robót. Koszt przywrócenia do stanu poprzedniego odbędzie się na koszt Wykonawcy. 

4. Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca sporządzi na własny koszt dokumentację powykonawczą spełniającą wymogi 
właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego obejmującą wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych 
robót oraz sporządzi dokumentację prowadzonych prac (łącznie z dokumentacją fotograficzną) i dostarczy tę dokumentację 
w wersji papierowej, w dwóch egzemplarzach na koszt własny w terminie odbioru końcowego umowy. 

5. Wykonawca w dniu rozpoczęcia czynności odbiorowych przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: operat 
powykonawczy zawierający niezbędne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty wbudowanych 
materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych oraz oświadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy 
i uporządkowaniu terenu. 

6. Odbiór końcowy i pogwarancyjny zostanie przeprowadzony przez komisje odbiorową powołaną przez Zamawiającego. 
7. Zamawiający wyznaczy termin, powoła komisję odbiorową i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu zamówienia w terminie 

do 14 dni od zawiadomienia go przez Wykonawców w sposób prawidłowy o osiągnięciu gotowości do odbioru i potwierdzenia 
gotowości do odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego, zawiadamiając o tym w formie pisemnej Wykonawcę. 

8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu należytego 
Wykonawcy wynagrodzenia albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Wykonawca niezwłocznie i bez nadmiernych 
niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie. Ograniczenie to nie ma 
zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Wykonawcę albo Wykonawca nie uczynił zadość 
obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wad. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia 
terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. 

11. Odbiory robót zostaną dokonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
12. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych, na pięć dni przed wyznaczonym dniem końcowego odbioru robót, 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: 
1) atestów i certyfikatów użytych materiałów budowlanych, 
2) dokumentacji powykonawczej, 
3) dokumentów potwierdzających przekazanie do utylizacji lub utylizację odpadów, 
4) operatu kalkulacyjnego, 
5) wyników pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
6) sprawozdanie techniczne, 
7) dokumentów niezbędnych wymaganymi przepisami Prawa budowlanego. 

 
§ 9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto. 
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: ………………….. zł w formie: ……………………………. . 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy z ważnością 30 dni ponad termin 

określony w § 3 ust. 3 umowy, w tym 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z ważnością na okres 
rękojmi za wady - gwarancji. 

4. W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 3 ust. 3 umowy 
powyżej 15 dni Wykonawca zabezpieczy należyte wykonanie umowy z ważnością 30 dni ponad nowo ustalony termin. 
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5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy: 
a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
b) 30% w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady - gwarancji. 

 
§ 10 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte umową na okres ………………… miesięcy. Strony rozszerzają okres rękojmi na 

czas udzielonej gwarancji.  
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się: 

a) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu 
umowy, 

b) w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, w przypadku gdy w jego toku nie stwierdzono 
wad; 

c) dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosi wadę przed 

upływem tego okresu. 
4. W okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów i nieodpłatnego usuwania 

zaistniałych wad. Obowiązkowe, coroczne przeglądy gwarancyjne będą odbywać się po odebraniu budowy z udziałem obu 
stron. Zalecenia z przeglądów Wykonawca ma realizować w terminie ustalonym w przeglądzie. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady i wady nie usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, który 
ustali termin z uwzględnieniem zakresu robót do wykonania, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy lub może wystąpić do Gwaranta z żądaniem zapłaty z tytułu nienależytego wykonania 
umowy na podstawie przedłożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na czas rękojmi i gwarancji.  

6. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie. 
7. Przeglądy gwarancyjne dokonywać będzie komisja powołana przez Zamawiającego. W protokole odbioru pogwarancyjnego 

strony określą zakres wad i usterek i termin dla ich usunięcia. 
8. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. 
9. Strony rozszerzają okres rękojmi na okres udzielonej gwarancji jakości. 
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wady robót budowlanych. 
11. W okresie trwania gwarancji/rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia uszkodzenia, usterki lub 

awarii w ciągu 14 dni roboczych od zgłoszenia zdarzenia faksem na numer ……. lub e-mailem na adres: ……………… . Przez 
określenie „przystąpienie” rozumieć należy stawienie się w miejscu wykonania przedmiotu umowy i rozpoczęcie usuwania 
uszkodzenia, usterki lub awarii. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady i powstałej w wyniku jej wystąpienia usterki / awarii niezwłocznie, w terminie 
technicznie uzasadnionym, nie dłuższym niż 14 dni od daty przystąpienia do jej usuwania, chyba że jej usunięcie wymaga 
dłuższego terminu. W taki przypadku Wykonawca ustali indywidualny termin usunięcia wady, usterki lub awarii. 

 
§ 11 

KARY UMOWNE 
1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 2 
umowy, za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,5% wartości 
umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego , 

c) za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w wysokości 500,00 zł za każdą osobę objętą 
przedmiotowym obowiązkiem skierowaną do realizacji zamówienia, która nie będzie zatrudniona (przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek, 

d) za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy, wysokości 0,1 % wartości umownej brutto wymienionej 
w § 1 ust. 2 umowy, za każdy dzień przekroczenia, 

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umownej brutto wymienionej 
w § 1 ust. 2 umowy, 

f) za stwierdzenie nieuzasadnionej nieobecności kierowników robót i kierownika budowy na budowie, w wysokości 
500,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek, 

g) z tytułu niewykonania obowiązków określonych w § 8 ust. 10 umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 1 ust. 1 umowy, 

h) za nieusunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego w wyznaczonym terminie lub ujawnionych w okresie 
gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, przy czym za 
niewypełnienie powyższego obowiązku w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dodatkowym kara będzie 
podwyższona o 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, 

i) za nieprzedłożenie potwierdzenia zapłaty składki za polisę ubezpieczeniową dotyczącą przedmiotowego zadania, 
w terminie 7 dni od upływu terminu jej zapłaty, w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek. 
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3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości umownej brutto wymienionej w § 1 ust. 2 umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy 
wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 456 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych 
Kodeksu Cywilnego. 

6. Strony ustalają, że w przypadku uchylania się Wykonawcy od usuwania wad i spowodowanych ich wystąpieniem usterek lub 
awarii, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, obciążając Wykonawcę kosztami wykonania tych robót. 
W takim przypadku gwarancja / rękojmia nie ulegają przerwaniu. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej 
szkody oraz utraconych korzyści. 

8. Kara umowna zostanie zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty.  
9. Łączna wysokość kar umownych, którą może naliczyć Zamawiający w oparciu o ust. 2 nie może przekroczyć 15% 

wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 2 umowy. 
 

§ 12 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 
a) wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy, 
b) Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni, 
c) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych (STWiORB), 
d) Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu potwierdzenia zapłaty składki za ubezpieczenie, o którym mowa w § 14, 

w terminie wymaganym Umową. 
2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b) i c) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania 

umowy i wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin po upływie, którego ma prawo odstąpić od umowy albo powierzyć 
poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. Dodatkowo Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli 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, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach  procedury  przewidzianej w art. 258 Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE  i dyrektywy  2009/81/WE,  z uwagi  na  to, że Zamawiający 
udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty upływu dodatkowego terminu, o którym 
mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy z przyczyn określonych 
w ust. 1 lit. a). 

8. W każdym przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający nabywa wszelkie prawa do wykonanej przez Wykonawcę części 
przedmiotu umowy. 

 
§ 13 

ZMIANY UMOWY 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy 

podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art. 455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 
2.1. Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku: 

a) konieczności zlecenia realizacji dodatkowych robót budowlanych; 
b) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych 

rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających 
ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy 
zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; 

c) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania uszkodzeń istniejących urządzeń, nieoznaczonych 
w dokumentacji projektowej, 

d) przerwania, wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 
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e) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują 
wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, zmiany przepisów powodujących konieczność 
uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; 

f) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających 
mediami w terminie 2 miesięcy;  

g) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób 
i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np.: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę 
maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami 
atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd.; 

h) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe 
wykonanie robót; 

i) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia 
prac, np.: wystąpienie siły wyższej, brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany 
awariami, remontami, przebudową dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg, odkrycie na 
terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym lub historycznym; 

j) zmiana przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót; 
k) przypadki losowe (np. kataklizmy, epidemie, strajki, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub 

inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia. 
2.2. Zmian osobowych w przypadku: 

a) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 4 umowy, pod warunkiem, że osoby te będą 
spełniały wymagania określone w SWZ; 

b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko 
w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz 
osoby zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy 
podwykonawca, 

c) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał 
wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ców) na etapie złożenia oferty lub rozszerzenia zakresu 
podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczególności gdy posłużenie się 
podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań 
technologicznych w porównaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SWZ 
muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. 

2.3. Zmiany wysokości wynagrodzenia i pozostałych zmian:  
a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, 

zmniejszenie wartości zamówienia); 
b) w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do 

umowy uwzględniającego zmianę wartości umownej z tego tytułu; 
c) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy oraz zmiany numeru rachunku 

bankowego Wykonawcy; 
d) wprowadzenia dodatkowych robót budowlanych; 
e) zmiana wartości zobowiązania przy rozliczeniu różnic obmiarowych, robót dodatkowych, robót zamiennych; 
f) przypadki losowe (np. kataklizmy, epidemie, strajki, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub 

inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy 
i termin realizacji; 

g) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu 
umowy. Zamawiający ustala minimalną wartość wykonania zamówienia w wysokości 10%. W takim przypadku 
wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie 
spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy 
planowanymi świadczeniami. 

h) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu Zamówienia; 
 

§ 14 
UBEZPIECZENIE 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca złożył u Zamawiającego polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
(deliktowej i kontraktowej łącznie) wskazującą i obejmującą tylko przedmiot zamówienia, zawierającą w swej treści nazwę 
zadania, na kwotę (sumę ubezpieczenia) nie niższą niż wartość wynagrodzenia ryczałtowego, o której mowa w § 1 ust. 2. 

2. Oryginał polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument (wraz z załącznikami, klauzulami, aneksami i ogólnymi warunkami 
umowy, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, wraz dowodem (dowodami) opłacenia 
pełnej kwoty należnych składek na to ubezpieczenie stanowi Załącznik Nr C do Umowy. 

3. W przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
potwierdzenie zapłaty każdej takiej kolejnej raty w terminie do 7 dni od upływu terminu jej zapłaty. W przypadku nie 
przedłożenia potwierdzenia zapłaty składki w tym terminie, Zamawiający może wypowiedzieć Wykonawcy umowę zgodnie 
z § 12 ust. 1 lit. d). 
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§ 15 
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 16 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: 
przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 
– 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 
– 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 
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Załącznik A do umowy …………………………… 
 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY 
Na potrzeby częściowych rozliczeń z Zamawiającym 

Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław 
 
 

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  

 
  



Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, polegających na wykonaniu 
remontu sieni i klatki schodowej budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 51 we Wrocławiu. 

Zadanie realizowane przy pomocy finansowej Miasta Wrocławia. 
 

40 

 

Załącznik B do umowy …………………………… 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY 
Na potrzeby końcowego rozliczenia z Zamawiającym 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
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: Przeprowadzenie prac 
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, polegających na wykonaniu remontu sieni i klatki 
schodowej budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 51 we Wrocławiu 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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Załącznik nr D do umowy nr …………………… 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
 
Nazwa zadania: Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, polegających na 
wykonaniu remontu sieni i klatki schodowej budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 51 we Wrocławiu. 

 
1. Administratorem Danych Osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tadeusza Kościuszki 51 we Wrocławiu z siedzibą 

we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 5 lok. 703 (53 – 332), w imieniu której, na podstawie uchwały nr 4/2020 z dnia 
15.10.2020 r. działa Zakład Gospodarki Nieruchomościami WRO-DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we 
Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 5 lok. 703 (53 – 332). 

2. Wspólnota Mieszkaniowa / Zakład Gospodarki Nieruchomościami przetwarza Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 
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, zwanego dalej RODO, w celu realizacji umowy oraz w celach kontaktowych związanych z umową. 

3. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane: 
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
b) podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia usług w związku z realizacją umowy, np. usług teleinformatycznych 
takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług księgowych, podatkowych, 
audytorskich, archiwizacyjnych, usług prawnych i doradczych, operatorom pocztowym, firmom kurierskim (wskazać jakim 
innym podmiotom i na jakiej podstawie). 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3, tj. przez okres 
współpracy (wskazać okres przez jaki dane będą przetwarzane) a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas 
wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 
ze zm.). 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy a w razie istnienia roszczeń 
związanych z niewykonaniem oraz nienależytym wykonaniem umowy – dochodzenia roszczeń z tego tytułu (wykonania 
umowy/podjęcia działań przed zawarciem umowy). 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przysługują Państwu następujące 
uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne, 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e) prawo do przenoszenia danych, 
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Wspólnotę Mieszkaniową / Zakład Gospodarki Nieruchomościami Państwa 
danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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