
 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp  

 

na: 

 

Odsłonięcie fragmentów piwnic i fundamentów niezachowanego Pałacu 

Saskiego na Placu Piłsudskiego w Warszawie 
 

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia zawiera:  

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 

Formularze 1  Oferta 

1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 

o braku podstaw do wykluczenia, 

1.2 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.  

1.2.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu  oraz o braku podstaw do wykluczenia 

składane przez podmiot udostępniający zasoby. 

1.3 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 

Formularz 2  Formularz cenowy. 

Formularz 3   Doświadczenie zawodowe. 

Formularz 4  Potencjał kadrowy. 

Formularz 5  Kosztorys uproszczony.  

 

Tom II: PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU). 

Tom III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ): 
1. Warunki ogólne  

2. Załączniki 

 

Zatwierdził: 

Jan Edmund Kowalski – Prezes Zarządu 

Robert Cicirko – Wiceprezes ds. finansowych 

 

Warszawa, 9 czerwca 2022 r. 

 



Pałac Saski Sp. z o.o. 00-061 Warszawa ul. Marszałkowska 142 - SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Odsłonięcie fragmentów piwnic i fundamentów niezachowanego Pałacu Saskiego na Placu Piłsudskiego w Warszawie  

2 

 

Tom I  

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Pałac Saski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 NIP: 5252889493 

 Adres strony internetowej Zamawiającego: https://www.palacsaski.pl/  

telefon: +48 512 454 456 

e-mail: zamowienia@palacsaski.pl  

niniejsze postępowanie prowadzi się przy użyciu Platformy: https://platformazakupowa.pl   

godziny urzędowania: od 08:00 do 16:00 w dni robocze (dni robocze - to dni inne niż: dni 

ustawowo wolne od pracy oraz dni ustanowione przez Zamawiającego jako dni wolne od pracy). 

 

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem referencyjnym  

DNZP.400.1.2022. 

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 

oznaczenie. 

 

3.  TRYB POSTĘPOWANIA 

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie 

art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie. 

 

4.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: Przedmiotowe zamówienie jest finansowe z budżetu Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

4.1. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

publiczne, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostaną mu przyznane (art. 310 ustawy Pzp). 

 
5.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych 

polegających na odsłonięciu fragmentów piwnic i fundamentów niezachowanego Pałacu 

Saskiego na Placu Piłsudskiego w Warszawie. 

 

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):  

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 

45112000-5 – Roboty w zakresie usuwania gleby. 

45112450-4 – Roboty wykopaliskowe na terenach archeologicznych. 

 

5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ponieważ (zaznaczyć 

właściwe)zamówienie może być wykonane przez zapewniającą konkurencję liczbę wykonawców  

z sektora MŚP, 

podział groziłby      ograniczeniem konkurencji,   ■  nadmiernymi trudnościami technicznymi ■ 

nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, ■ potrzebą skoordynowania działań różnych 

wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić 

właściwemu wykonaniu. 

5.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5.4. Zamawiający dopuszcza zmiany technologii lub elementów przedmiotu zamówienia, których  

wprowadzenie wynikało będzie z okoliczności nieznanych stronom albo niezależnych od stron 

zgodnie z PPU. 

 

https://www.palacsaski.pl/
mailto:zamowienia@palacsaski.pl
https://platformazakupowa.pl/
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5.5.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Pzp. 

5.6. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie III SWZ, a warunki jego realizacji 

w Tomie II SWZ. 

5.7. Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia poprzez świadczenie 

na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) były zatrudnione w zakresie 

prac wykonywanych na rzecz Zamawiającego na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to  

w szczególności osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wykonujących prace fizyczne 

związane z usunięciem gruntu. Ma to zastosowanie również do pracowników podwykonawcy  

i każdego dalszego podwykonawcy. Zatrudnienie weryfikowane będzie zgodnie z zapisami 

warunków realizacji zamówienia opisanych w Tomie II i III SWZ. 

5.8.  Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. 

 

6.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w terminie: nie dłużej niż  

90 dni od przekazania terenu prowadzenia robót. 

 

7.  PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

7.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzą okoliczności, 

o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 8, 10 ustawy Pzp. 

7.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku, do 

którego zachodzi okoliczność wskazana w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.,  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 

8.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunków  

w tym zakresie, 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość sumy 

gwarancyjnej nie mniejszą niż 300 000,00 zł; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca: 

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 

1 zamówienie porównywalne z przedmiotem niniejszego postępowania;  

 jako zamówienia porównywalne Zamawiający kwalifikował będzie wykonanie  

zamówienia, polegającego na wykonaniu robót budowlanych polegających na wykonaniu 

robót ziemnych, prowadzonych pod nadzorem archeologicznym, o wartości co najmniej 

200 000,00 zł netto;  

- wykaz należy złożyć zgodnie z formularzem nr 3 „Doświadczenie zawodowe”; 

b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek ten zostanie 

spełniony, jeżeli Wykonawca ma do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby  

w celu obsadzenia podanych w tabeli stanowisk: 
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Lp. Funkcja 
Minimalne kwalifikacje zawodowe i wymagane 

doświadczenie zawodowe 
1 2 3 

1. 
Kierownik  

robót 

36 miesięcy na stanowisku kierownika robót lub 

kierownika budowy, uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej. 

2. 
Nadzór  

archeologiczny 

dwie osoby, posiadające kwalifikacje do kierowania 

robotami, o których mowa w art. 37e ust. 1 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. Osoby te winny spełniać wymagania opisane 

w punkcie IV Decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków z dnia 6 czerwca 2022r. 

WA.5161.1.34.2022.ZA (załącznik do SWZ). 
 

UWAGA: Zamawiający zastrzega, że nie wyraża zgody na łączenie przez jedną osobę 

funkcji kierownika robót i nadzoru archeologicznego. 

 

 

- Osobami na stanowiska wymienione w powyższej tabeli mogą być obywatele państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 

12a ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie 

uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce osób z państw Europejskich 

Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. 

 - Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie 

spełnia. 

 

- Wykaz należy złożyć zgodnie z formularzem nr 4 „Potencjał kadrowy”. 

 

9. WSPÓLNE POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia („konsorcjum”).  

9.2. 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 innych podmiotów na zasadach określonych w Dziale II Rozdziale 2 Oddziale 3 

ustawy Pzp („podmiot trzeci”).  

9.3. Żaden z członków konsorcjum oraz żaden z podmiotów trzecich nie może podlegać wykluczeniu. 

9.4. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu członkowie konsorcjum oraz Wykonawca wraz 

podmiotami trzecimi wykazują łącznie, przy czym nie dopuszcza się sumowania wiedzy 

i doświadczenia dwóch podmiotów w sytuacji, gdy dane zamówienie jest niepodzielne. 

9.5. W przypadku konsorcjum oraz podmiotów trzecich Zamawiający wymaga wypełnienia  

na Formularzu Oferty oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub 

usługi wykonają poszczególni Wykonawcy i/lub podmioty trzecie. 

9.6. W przypadku podmiotów trzecich Zamawiający wymaga załączania zobowiązania, o którym 

mowa w art. 118 ust 4 ustawy Pzp. 

 

10.  PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE  

10.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w treści oferty aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu -  według treści formularza 1.1. 

10.2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na wezwanie 
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Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 5 dni aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe: 

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

a) oświadczenie 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 lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia  

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej. 

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 na sumę 

gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 8.1.2); 

b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  

w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, 

na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót budowlanych musi potwierdzać spełnianie 

warunku, o którym mowa w pkt 8.1.3) a) SWZ; 

c) jeżeli Wykonawca powołuje się na roboty wykonywane w ramach konsorcjum, Zamawiający 

bezwzględnie wymaga, aby w dokumentach potwierdzających, że wyszczególnione w tabeli 

roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  

i prawidłowo ukończone, były one ściśle wyspecyfikowane i potwierdzone przez 

wystawiającego referencje lub wykazane w protokole odbioru robót, w tym ich wartość netto 

deklarowana przez Wykonawcę;  

d) wartości w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego podane w dokumentach 

potwierdzających spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia będą przeliczone 

według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego na dzień zakończenia 

realizacji wykazanych robót budowlanych; 

e) 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 i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia musi 

zawierać dane na temat kwalifikacji i doświadczenia wskazanych osób potwierdzające 

spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 8.1.3) b) SWZ; 

f) dokumenty potwierdzające spełnianie przez osoby sprawujące nadzór archeologiczny zgodnej 

z Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 6 czerwca 2022r. 

WA.5161.1.34.2022.ZA pkt. IV.2. 

 

11. WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ 

I DOKUMENTÓW 

11.1. Ofertę wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków składa się, pod rygorem nieważności,  

w formie elektronicznej (podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 
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elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (dla osób posiadających 

dowód elektroniczny). 

11.2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym pełnomocnictwa do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, konsorcjum, 

podmiotu trzeciego zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument 

elektroniczny, przekazuje się ten dokument.  

11.3. W przypadku gdy w/w dokumenty zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako 

dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie (np. skan) tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem  

w postaci papierowej. Co do zasady, każdy z podmiotów poświadcza za zgodność dokumenty 

jego dotyczące. Poświadczenia tego może dokonać również notariusz.  

11.4. 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 (Dz. U. z 2020 poz. 2452) 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 (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

11.5. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem  

na język polski. 

 

12. SPOSÓB KOMUNIKACJI  

12.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. 

12.2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami w zakresie: przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ, przesyłania 

odpowiedzi na wezwania Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczeń  

i innych dokumentów składanych w postępowaniu, przesyłania wniosków, informacji, 

oświadczeń Wykonawcy, odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza 

„Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 

12.3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje 

się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikniecie przycisku 

„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat , że wiadomość została 

wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, komunikację za pośrednictwem poczty 

elektronicznej tylko w sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy  

w funkcjonowaniu, awarii Platformy. Adres poczty elektronicznej wskazany został w pkt 1 

niniejszego TOMU.  

12.4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany 

terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji 

„Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest 

konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do 

konkretnego Wykonawcy. 

12.5. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na 

platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec 

awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.  

12.6. Wymagania Zamawiającego dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych 

oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl: 

12.6.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 
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12.6.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel 

IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os 

x10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

12.6.3. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 

12.6.4. włączona obsługa JavaScript, 

12.6.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,  

12.6.6.  Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3; 

12.6.7. Oznaczenia czasu odbioru  danych przez Platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 

Głównego Urzędu Miar.  

12.7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem /https://platformazakupowa.pl/strona/1-

regulamin oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania 

ofert/wniosków dostępnej pod linkiem wskazanym w pkt. 12.9. niniejszego TOMU SWZ. 

12.8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się 

z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenia oferty w zakładce „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”). 

12.9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące 

w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, 

zmiany i wycofania oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu 

przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na 

stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje . 

12.10. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem 

lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. W procesie 

składania oferty, w tym  przedmiotowych środków dowodowych na Platformie, kwalifikowany 

podpis elektroniczny lub elektroniczny podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty 

wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 

12.11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem 

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenia za zgodność  

z oryginałem następuje w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. 

12.12. Oferta powinna być: 

12.12.1. sporządzona na podstawie załączników niniejszego SWZ w języku polskim, 

12.12.2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 

12.12.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym 

lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

12.13.Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania  wszelkich plików 

muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym (eIDAS) ( UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

12.14 W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

12.15 Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

poprzez Platformę, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1913 ze zm.), Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je poprzez 

Formularz składania oferty w miejscu wyznaczonym do dołączenia pliku części oferty 

stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem 

tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako 

tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. 

Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane 

przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia 

niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie  

z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 

12.16 Wykonawca za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania 

ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty został 

opisany w instrukcji, o której mowa w pkt 12.9. SWZ. 

12.17 Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej propozycje wariantowe spowoduje jej odrzucenie. 

12.18 Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować 

zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

12.19 Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że 

w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym 

języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

12.20 Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest jednoznaczne z podpisem oryginału dokumentu,  

z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się 

wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

12.21 Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość 

pliku to maksymalnie 500 MB. 

12.22 Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców muszą być zgodne z załącznikiem 

nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych ram interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 

oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej 

Rozporządzeniem KRI 

12.23  Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls  .xlsx  .jpg (jpeg.)  

ze szczególnym wskazaniem na pdf. 

12.24 W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 

z rozszerzeń: .zip, .7Z. 

12.25  Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif 

.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone 

nieskutecznie. 

12.26 Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 

który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych  

w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 

12.27 W przypadku stosowania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:  

ze względu na niskie ryzyko naruszenia  integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu 

Zamawiający zaleca , w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 

na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. Pliki 

w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie 

zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie 

z dokumentem podpisywanym. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu  

z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
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12.28 Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób. Stosować podpisy 

tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym 

i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

12.29 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 

prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

12.30 Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 

przyjmowania ofert/wniosków. 

12.31 Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze 

podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 

12.32 Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 

podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 

równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 

 

13. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ  

13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.  

13.2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert. 

13.3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany 

terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji 

„Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest 

konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do 

konkretnego wykonawcy. 

 

14.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

14.2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz następujące dokumenty: 

14.2.1 wypełniony Formularz cenowy wraz z załącznikami. 

14.3. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

14.3.1 odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba 

działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania; 

14.3.2 oświadczenie wymagane w pkt 10.1 SWZ; 

14.3.3 pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub 

dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów 

załączonych do oferty; 

14.3.4 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 Wykonawców w postępowaniu 

i zawarcia umowy; 

14.3.5 (jeżeli dotyczy) - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - wzór oświadczenia stanowi 

formularz 1.2 

14.3.6 (jeżeli dotyczy) – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków 

w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia 

stanowi formularz 1.2.1; 

14.3.7 (jeżeli dotyczy) – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia 

- wzór oświadczenia stanowi formularz 1.3. 

 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

15.1 Razem Wartość brutto z Formularza cenowego należy przenieść do Formularza Oferty. 

15.2 Cena oferty będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty 

towarzyszące wykonaniu zamówienia, oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia. 
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15.3 Cenę oferty należy podać w złotych polskich [PLN] z dokładnością do grosza. 

 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

16.1. Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium. 

16.2.  Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub w kliku formach, o których 

mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Numer rachunku Zamawiającego: 

PKO BP  72 1020 1068 0000 1302 0379 2397.  

Wykonawca najpóźniej na 5 dni roboczych przed przekazaniem terenu robót wniesie 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

17. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

17.1. Wykonawca składa ofertę poprzez Platformę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego oznaczonym tą samą nazwą zawierającą również numer referencyjny za 

pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/palacsaski . 

17.2. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do złożenia oferty wynosi 150 MB z zastrzeżeniem treści pkt 12.21. 

17.3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych 

załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. Po sprawdzeniu poprawności 

złożonej oferty oraz załączonych plików, w celu złożenia oferty należy kliknąć przycisk „Złóż 

Ofertę” – system zaszyfruje ofertę Wykonawcy tak, żeby była niedostępna dla Zamawiającego 

przed terminem otwarcia ofert. Ostatnim krokiem jest wyświetlenie się komunikatu i przesłanie 

wiadomości email z Platformy z informacją na temat złożonej oferty. 

17.4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (Platformie) w drugim 

kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, 

że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

17.5. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert, tj. do: 2022-06-24 do 

godziny 10:00. 

17.6. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Pełnej instrukcji tekstowej 

składania ofert, wysyłania wiadomości w Ogłoszeniu o zamówieniu” dostępnej na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania pod adresem określonym w pkt. 12.9. SWZ. 

17.7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 

korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się 

z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”).  

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod 

uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony  

w art. 221 ustawy Pzp. 

17.8. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych i nie dopuszcza 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

17.9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022-06-24 o godzinie 10:15. Otwarcie ofert jest niejawne. 

17.10. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie 

zamówienia. 

17.11. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

17.11.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

17.11.2.cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

callto:72%201020%201068%200000%201302
https://platformazakupowa.pl/pn/palacsaski
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17.12. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt. 17.9. SWZ otwarcie ofert nastąpi 

niezwłocznie po usunięciu awarii.  Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert. 

17.13. Informacje, o których mowa w pkt. 17.10 - 17.12 będą udostępniane za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl – tj. na stronie internetowej prowadzonego postępowania  

w ,,Komunikatach”. 

 

18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

18.1 Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia 2022-07-23, tj. nie dłużej niż 30 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert określonego w pkt. 17.5. SWZ, przy czym pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

18.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą wskazanego w pkt. 18.1 SWZ, 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. 18.2. SWZ, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą.  

 

19. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

19.1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie.  

19.2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 

kryterium oceny ofert: 

19.2.1 Cena – 100%  

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

(najniższa cena / cena oferty ocenianej) x 100 

19.2.2  Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100, przy czym 1 % = 1 pkt. 

19.2.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki 

postawione w niniejszej SWZ oraz uzyska największą liczbę punktów. Punkty zostaną wyliczone 

z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

19.3 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

20.1.    Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy: 

20.1.1 w terminie do 5 dni po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu kosztorys uproszony, który przygotuje zgodnie z formularzem nr 5 załączonym 

do SWZ i przekaże go Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji. Kosztorys opracowywany 

jest w celach informacyjnych. Niewyodrębnienie w kosztorysie jakiegokolwiek elementu 

niezbędnego do realizacji Zamówienia uważać się będzie za ujęte w pozostałych pozycjach 

kosztorysu. Zamawiający w terminie 3 dni uzgodni oraz w przypadku braku uwag zaakceptuje 

kosztorys. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do kosztorysu Wykonawca 

zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 3 dni poprawionego kosztorysu 

uwzględniającego uwagi Zamawiającego. 

20.1.2 dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane osób wskazanych w formularzu „Potencjał 

kadrowy” – przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo 

budowlane oraz dokument potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu 

zawodowego.  
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20.1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że wymagane przez 

Zamawiającego czynności, o których mowa w pkt. 5.7 SWZ, będą wykonywane przez osoby 

zatrudnione na umowę o pracę wraz z podaniem informacji o liczbie tych osób odpowiadających 

poszczególnym rodzajom czynności, określeniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu,  

a także zawierającym zobowiązanie do przedkładania do wglądu Zamawiającemu, na każde jego 

żądanie, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii aktualnych umów o pracę 

potwierdzających, że czynności są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. 

Oświadczenie powinno określać podmiot, w imieniu którego oświadczenie jest składane 

(odpowiednio Wykonawca lub Podwykonawca) oraz być opatrzone datą i podpisem osoby 

upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu.  

20.4.  W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie 

Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie 

określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania faktur 

stanowiących rozliczenie z Zamawiającym za roboty budowlane wykonane przez każdy  

z tych podmiotów oraz sporządzania dokumentów związanych z płatnościami wskazanymi  

w Tomie II SWZ, tj. protokołów odbioru i innych dokumentów wymaganych przez 

Zamawiającego do rozliczenia inwestycji. 

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. 

22. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

22.1 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” i ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 

z zapewnieniem stosowania 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 ochronie danych), informuję, że:  

22.1.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałac Saski sp. z o. o. ul. Marszałkowska 142, 

00-061 Warszawa. 

22.1.2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: 

kontakt@palacsaski.pl . 

22.1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem. 

22.1.4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy Pzp. 

22.1.5 Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie procedury postępowania mającej na 

celu wyłonienie wykonawcy, a w efekcie zawarcia umowy, mocą której zostanie udzielone 

zamówienie publiczne. Oznacza to, że danymi chronionymi w zakresie procedury udzielania 

zamówienia będą wszelkie dane osobowe znajdujące się w ofertach i wszelkich innych 

dokumentach składanych w toku prowadzonego postępowania przez wykonawcę. Powyższe 

dotyczy danych osobowych tylko osób fizycznych, takich jak: dane osobowe samych 

wykonawców składających ofertę, w tym konsorcjantów, podwykonawców, osób trzecich 

udostępniających swój potencjał, ich pełnomocników, pracowników itp.  

22.1.6 Jednocześnie informuje się, że wystarczające będzie wskazanie jedynie tych danych, których 

zamawiający wyraźnie żąda lub tych, które wprost potwierdzają spełnienie wymagań przez 

wykonawcę. 

mailto:kontakt@palacsaski.pl
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22.1.7Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar 

Gospodarczy; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 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 czas trwania umowy, 

jednak nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszego 

postępowania i zawartej umowy w wyniku tego postępowania. Ponadto dane te będą 

archiwizowane zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 

ze zm.), będącym aktem wykonawczym do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.). 

22.1.8 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp. 

22.1.9 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany oraz nie będzie wykonywane profilowanie Pani/Pana, stosowanie do art. 22 

RODO. 

22.1.10  Posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. 

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby której dane 

dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu. 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*. Skorzystanie 

przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym 

mowa w art. 16 RODO nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

c) na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **.  

22.1.11 Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

22.1.12  nie przysługuje Pani/Panu: 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 

 ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Formularz 1 

 

OFERTA 

 

Do:  

PAŁAC SASKI Sp. z o. o. 

ul. Marszałkowska 142 

00 – 061 Warszawa 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie podstawowym na:  

„Odsłonięcie fragmentów piwnic i fundamentów niezachowanego Pałacu Saskiego na Placu 

Piłsudskiego w Warszawie” 

 

Znak postępowania: DNZP.400.1.2022. 

My, niżej podpisani: _________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz WYKONAWCY 

nazwa (firma): _________________________________________________________ 

adres siedziby: _________________________________________________________ 

numer NIP lub REGON ________________  

Rodzaj Wykonawcy:  mikroprzedsiębiorstwo,  małe przedsiębiorstwo,  średnie przedsiębiorstwo, 

 jednoosobowa działalność gospodarcza,  osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, 

 inny rodzaj. 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków 

Zamówienia (SWZ). 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, SWZ oraz wyjaśnieniami 

i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi 

w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OŚWIADCZAMY, że posiadamy kompetencje niezbędne do należytego wykonania zamówienia, 

w szczególności nie podlegamy wykluczeniu z postępowania oraz spełniamy warunki udziału 

w postępowaniu określone w SWZ. 

4. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem 

 brutto ____________ zł (słownie złotych: _____________________________________________), 

zgodnie z załączonym Formularzem cenowym. 

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do złożenia dokumentów wymienionych w punkcie 20 TOMU I SWZ.  

6. POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI zamówienia będą realizowane przez (w przypadku konsorcjum 

i polegania na podmiotach trzecich): 

___________________________________ - ____________________________________ 
 (nazwa członka konsorcjum/podmiotu trzeciego)   (realizowany zakres) 

___________________________________ - ____________________________________ 
 (nazwa członka konsorcjum/podmiotu trzeciego)   (realizowany zakres) 

Załączamy do oferty zobowiązania w/w podmiotów trzecich zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp.  

7. ZAMIERZAMY powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 

________________________________________________________________________ 

8. ZOBOWIAZUJEMY SIĘ powierzyć wykonanie czynności wymienionych w pkt 5.7. TOMU I SWZ 

osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. 

9. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w SWZ.  

10. OŚWIADCZAMY, że najpóźniej na 5 dni roboczych przed przekazaniem terenu robót  wniesiemy 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego  

w pkt. 4 w formie:_________________________________ 

Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku 

następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
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oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; 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. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca 

wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Bank PKO BP 72 1020 

1068 0000 1302 0379 2397. 

11.  OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym i stosownie nazwanym 

załączniku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ……. do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one 

udostępniane. 

12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy zawartymi 

w SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej 

z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

13. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu. 

14. UPOWAŻNIONYM DO KONTAKTU w sprawie przedmiotowego postępowania jest: 

Imię i nazwisko: ____________________________________________________ 

Firma: ____________________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________________ 

tel. ______________, e-mail __________________________________________ 

15. SPIS dołączonych oświadczeń i dokumentów: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Formularz 1.1 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

ORAZ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) 

i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących  

ochronie bezpieczeństwa narodowego 

 

Zamawiający: Pałac Saski Sp. z o.o. 

1 2 3 

1 

Pełna nazwa (firma)  

Imię i nazwisko 

Wykonawcy1 

 

2 Adres Wykonawcy 

ulica, nr domu, nr 

lokalu 

 

miejscowość,  

kod pocztowy 

 

województwo  
kraj  

3 

Adres do korespondencji 

uzupełnić w przypadku gdy 

adres do korespondencji 

jest inny niż adres 

wykonywania działalności 

ulica, nr domu,  

nr lokalu 

 

miejscowość,  

kod pocztowy 

 

województwo  
kraj  

4 
Krajowy Rejestr Sądowy2 
(podać numer jeżeli dotyczy) 

 

5 

Numer Identyfikacji 

Podatkowej (NIP) (podać 

numer jeżeli dotyczy) 

 

REGON  
(podać numer jeżeli 

dotyczy) 

 

6 

Osoba upoważniona do 

występowania w imieniu  

Wykonawcy 

/Pełnomocnik  
(imię i nazwisko) 

 

Adres e-mail  

Numer 

telefonu 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Odsłonięcie fragmentów 

piwnic i fundamentów niezachowanego Pałacu Saskiego na Placu Piłsudskiego w Warszawie”, 

numer referencyjny: DNZP.400.1.2022 prowadzonego przez Pałac Saski Sp. z o.o., oświadczam, co 

następuje: 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp, 

zgodnie z którymi z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, Wykonawcę̨:  

2.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  

 
1 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pozycje nr 1-6 kolumny 3 tabeli uzupełnić danymi każdego z wykonawców 
wchodzących w skład konsorcjum 
2 W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej należy podać nr PESEL 
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b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 

na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 

2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, 

lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 

w pkt 1.1; 

2.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję administracyjną 

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz 

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

2.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się̨ o zamówienia publiczne;  

2.5 jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,  

w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 

oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

2.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, 

który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane winny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy 

z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 8, 

10 ustawy Pzp zgodnie z którymi z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, 

Wykonawcę̨: 

3.1. 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; 

3.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
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niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

3.3. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału  

w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje 

lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

3.4. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające  

w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

4.  (jeżeli dotyczy) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia 

z postępowania na podstawie art. ……………………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art 109 ust. 1 pkt 

4,5,8,10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

5. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: 

…………………………………………………………………………………..................................  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,  nr KRS), 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Oświadczam, że w stosunku do podmiotu : 

 

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

……. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie: 

art. ……………….ustawy Pzp. 
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp) 

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

Pzp zostały podjęte następujące środki naprawcze ………………………………………... 

 

6. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

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

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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7. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY DOTYCZĄCE PODSTAW 

WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  składane na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Odsłonięcie fragmentów piwnic 

i fundamentów niezachowanego Pałacu Saskiego na Placu Piłsudskiego w Warszawie oznaczonego 

znakiem DNZP.400.1.2022, prowadzonego przez Pałac Saski Sp. z o.o. , oświadczam, co następuje: 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 

 

1)wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

 

2)wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy 

z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 

3 ustawy; 

 

3)wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 

37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest 

podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,  

o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej  

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

 

 Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z przepisami dotyczącymi środków ograniczających  

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie i: 

 Nie  podlegam/y  wykluczeniu w postępowaniu na mocy wyżej wymienionych podstaw 

wykluczenia.  

  Podlegam/my wykluczeniu w postępowaniu na mocy wymienionych podstaw 

wykluczenia .  

 zaznaczyć właściwe 
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Formularz 1.2 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY3 

  składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych  (dalej jako: ustawa Pzp) 

Zamawiający:  Pałac Saski Sp. z o.o. 

Działając w imieniu i na rzecz:  

1 2  3 

1 

Pełna nazwa (firma)  

Imię i nazwisko Podmiotu 

udostępniającego zasoby 

[dalej Podmiot] 

  

2 Adres Podmiotu 

ulica, nr domu, nr 

lokalu 

 

miejscowość,  

kod pocztowy 

 

województwo  
kraj  

3 
Krajowy Rejestr Sądowy4 
(podać numer jeżeli dotyczy) 

 

zobowiązujemy się oddać do dyspozycji Wykonawcy: 

4 

Pełna nazwa (firma)  

Imię i nazwisko 

Wykonawcy5 

  

5 Adres Wykonawcy 

ulica, nr domu, nr 

lokalu 

 

miejscowość,  

kod pocztowy 

 

województwo  

kraj  

niezbędne zasoby w zakresie: 

1) zdolności: technicznych lub zawodowych6 

2) sytuacji: finansowej lub ekonomicznej4; 

 

na potrzeby wykonania zamówienia na skutek wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Odsłonięcie fragmentów piwnic i fundamentów 

niezachowanego Pałacu Saskiego na Placu Piłsudskiego w Warszawie”, 

numer referencyjny: DNZP.400.1.2022 

 
 

 
3 Zgodnie z: 

-  art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie 
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji tego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy  potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

- 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 zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

- art. 120 ustawy Pzp, 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. 
4 W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej należy podać nr PESEL 
5 W sytuacji gdy Wykonawcą będą wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, pozycje nr 4-5 kolumny 3 tabeli należy powielić i uzupełnić danymi 
każdego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum 
6 Niepotrzebne skreślić. 
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Wyżej wskazane zasoby udostępnimy, jak niżej: 

zakres dostępnych zasobów:  

sposób i okres udostępnienia i 

wykorzystania zasobów przez 

Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia: 

 

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: 

 

zakres i okres udziału przy 

wykonywaniu zamówienia: 

 

charakter stosunku łączącego z 

Wykonawcą 

(np. umowa współpracy z dnia ……….. 

r. lub inne możliwości i podstawy 

takiego udostępnienia) 

 

OŚWIADCZAMY, że: 

- nie będziemy brać udziału w realizacji zamówienia5; 

- będziemy brać udział w realizacji zamówienia jako5 : 

………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę np.: podwykonawca, doradca, konsultant) 

Udostępniając Wykonawcy zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia będę realizował usługi lub roboty budowlane, których dotyczą udostępnione 

zdolności: TAK/NIE7 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy. 

UWAGA: 

Zamiast niniejszego Zobowiązania Wykonawca możne przedstawić inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami podmiotów udostępniających zasoby w zakresie określonym w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, 

jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby. 

 
7 niepotrzebne skreślić 
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Formularz 1.2.1 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ O 

BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA SKŁADANE PRZEZ PODMIOT 

UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY 

  składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych  

 (dalej jako: ustawa Pzp) 

Zamawiający: Pałac Saski Sp. z o.o. 

Działając w imieniu i na rzecz: 

1 2 3 

1 

Pełna nazwa (firma)  

Imię i nazwisko 

Podmiotu 

udostępniającego zasoby 

[dalej Podmiot] 

 

2 Adres Podmiotu 

ulica, nr domu, nr 

lokalu 

 

miejscowość,  

kod pocztowy 

 

województwo  
kraj  

3 

Krajowy Rejestr 

Sądowy8 
(podać numer jeżeli dotyczy) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Odsłonięcie 

fragmentów piwnic i fundamentów niezachowanego Pałacu Saskiego na Placu Piłsudskiego  

w Warszawie, numer referencyjny: DNZP.400.1.2022, zobowiązuje się udostępnić zasoby 

Wykonawcy: 

4 

Pełna nazwa (firma)  

Imię i nazwisko 

Wykonawcy9 

 

5 Adres Wykonawcy 

ulica, nr domu, nr 

lokalu 

 

miejscowość,  

kod pocztowy 

 

województwo  

kraj  

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  

w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w zakresie jakim udostępniłem swoje zasoby ww. 

Wykonawcy. 

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

Pzp. 

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4,5,8,10 

ustawy Pzp. 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4,5,8,10 ustawy Pzp). 

 
8 W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej należy podać nr PESEL 
9 W sytuacji gdy Wykonawcą będą wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, pozycje nr 4-5 kolumny 3 tabeli należy powielić i uzupełnić danymi  

każdego z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum 
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Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

………………………………………………………………………………………..……………… 
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Formularz 1.3 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

  składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych  

 (dalej jako: ustawa Pzp) 

Zamawiający: Pałac Saski Sp. z o.o. 

1 2 3 

1 

Pełna nazwa (firma)  

Imię i nazwisko 

Wykonawcy10 

 

2 Adres Wykonawcy 

ulica, nr domu, nr 

lokalu  

miejscowość,  

kod pocztowy 
 

województwo  
kraj  

3 

Krajowy Rejestr 

Sądowy11 
(podać numer jeżeli dotyczy) 

 

Na potrzeby postępowania i wykonania zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego pod nazwą: Odsłonięcie fragmentów piwnic i fundamentów niezachowanego Pałacu 

Saskiego na Placu Piłsudskiego w Warszawie:, numer referencyjny: DNZP.400.1.2022 

jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia OŚWIADCZAMY, że następujące 

roboty budowlane/usługi/dostawy12 będą wykonywane przez: 

 

Lp. 
Rodzaj  roboty 

budowlane/dostaw/usług3  

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, który będzie wykonywał wskazane roboty 

budowlane/dostawy/usługi3 

1.    

2.    

3.    

4.   

5.   

  

 
10 W sytuacji gdy Wykonawcą będą wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, pozycje nr 1-3 kolumny 3 tabeli należy powielić i uzupełnić danymi każdego 

z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum 
11 W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej należy podać nr PESEL 
12 Niepotrzebne skreślić 
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Formularz 2 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

podstawowym na: Odsłonięcie fragmentów piwnic i fundamentów niezachowanego Pałacu Saskiego 

na Placu Piłsudskiego w Warszawie, oznaczonego znakiem: DNZP.400.1.2022. 

Oferujemy wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem wyliczonym zgodnie z SWZ: 

w tym:  

 

Razem wartość netto:  

Stawkę podatku VAT  

Kwota podatku VAT  

Razem wartość brutto  
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Formularz 3 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

Wykaz wykonanych robót budowlanych 

 

Ubiegając się o zamówienie w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pod nazwą 

Odsłonięcie fragmentów piwnic i fundamentów niezachowanego Pałacu Saskiego na Placu 

Piłsudskiego w Warszawie, oznaczonym znakiem DNZP.400.1.2022 oświadczamy, że zrealizowaliśmy 

w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert wskazanym w pkt 17.5 SWZ następujące 

zamówienia finansowo i rodzajowo porównywalne z zakresem niniejszego zamówienia: 

 

Lp. 

NAZWA I ADRES 

PODMIOTU  

na rzecz którego 

roboty zostały 

wykonane 

 

NAZWA I ADRES 

PODMIOTU 

WYKONUJĄCEGO 

WARTOŚĆ 

(NETTO) 

zamówienia 

wykonanego przez 

Wykonawcę* 

PRZEDMIOT 

ZAMÓWIENIA, 

rodzaj, miejsce 

wykonania 

OKRES REALIZACJI 

(od….do….) 

 

1 2 3 4 5 6 

1      

…      

 

Załączamy dokumenty potwierdzające, że wyszczególnione w tabeli roboty zostały wykonane w sposób 

należyty.* 

*Jeżeli Wykonawca powołuje się na roboty wykonywane w ramach konsorcjum, Zamawiający 

bezwzględnie wymaga, aby w dokumentach potwierdzających, że wyszczególnione w tabeli roboty 

zostały wykonane w sposób należyty, były one ściśle wyspecyfikowane i potwierdzone przez 

wystawiającego referencje lub wykazane w protokole odbioru robót. 
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Formularz 4 

POTENCJAŁ KADROWY 

 

Ubiegając się o zamówienie w trybie podstawowym pod nazwą Odsłonięcie fragmentów piwnic 

i fundamentów niezachowanego Pałacu Saskiego na Placu Piłsudskiego w Warszawie, oznaczonym 

znakiem DNZP.400.1.2022 oświadczamy, że wymienione poniżej osoby spełniają wymagania określone 

w pkt 8.1.3)b) SWZ i będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia: 

 

Lp. 
IMIĘ 

I NAZWISKO 

ZAKRES 

WYKONYWANYC

H CZYNNOŚCI 

(podać funkcję 

powierzoną w 

realizacji zamówienia 

zgodnie z pkt 8.1.3) b) 

SWZ) 

KWALIFIKACJE 

ZAWODOWE 

(numer i data 

wydania uprawnień 

budowlanych w 

formacie 

dd-mm-rrrr) 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

(liczba pełnych miesięcy 

kalendarzowych przepracowanych na 

stanowiskach takich, jak 

zaproponowane w ofercie, liczona 

w okresie od pierwszego miesiąca 

kalendarzowego następującego po 

miesiącu, w którym wydano 

uprawnienia budowlane do ostatniego 

miesiąca kalendarzowego przed 

miesiącem, w którym wyznaczono 

termin składania ofert oraz dokumenty 

zgodnie z punktem IV.1 Decyzji 

MWKZ z dnia 06.06.2022r.) 

INFORMACJA 

O PODSTAWIE 

DYSPONOWANIA 

OSOBĄ 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      
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FORMULARZ NR 5 

 

 

 

DO PRZEDSTWIENIA PRZED ZAWARCIEM UMOWY 

 

 

 

 

 

 

W terminie do 5 dni po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu kosztorys uproszony zawierający wyliczenie ceny ryczałtowej podanej  

w ofercie Wykonawcy wraz z jej rozbiciem na poszczególne składniki.  

Kosztorys powinien zawierać następuje pozycje: 

1) wytyczenie geodezyjne obszaru robót ziemnych,  

2) wykonanie prac przygotowawczych (tj. rozbiórki, demontaże, ustawienie zaplecza, 

zabezpieczenie robót); 

3) usunięcie gruntu w celu odsłonięcia pozostałości piwnicy i fundamentów Pałacu Saskiego, 

usunięcie zabezpieczeń w postaci m. in. geowłókniny; 

4) sprawowanie stałego nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzenia prac; 

Ponadto do kosztorysu Wykonawca załączy tabelę zawierającą ceny jednostkowe oraz przyjęte 

założenia do kalkulacji: 

1) 1 m-g pracy koparki i przyjęta wydajność w m3/h uwzględniająca przerwy w pracy; 

2) 1 m-g pracy mikrokoparki i przyjęta wydajność w m3/h uwzględniająca przerwy w pracy; 

3) 1 r-g pracy pracownika wykonującego prace fizyczne; 

4) koszt wywozu i utylizacji 1 m3 gruntu;  

Kosztorys opracowywany jest w celach informacyjnych. Niewyodrębnienie w kosztorysie 

jakiegokolwiek elementu niezbędnego do realizacji Zamówienia uważać się będzie za ujęte  

w pozostałych pozycjach kosztorysu.  

Zamawiający w terminie 3 dni uzgodni oraz w przypadku braku uwag zaakceptuje kosztorys.  

W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do kosztorysu Wykonawca zobowiązany 

będzie do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 3 dni poprawionego kosztorysu 

uwzględniającego uwagi Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

  

 

KOSZTORYS UPROSZCZONY 
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Tom II 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU) 
 

 

§ 1 

Niniejsza Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej: „Pzp”. 

 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających na odsłonięciu fragmentów piwnic  

i fundamentów niezachowanego Pałacu Saskiego na Placu Piłsudskiego w Warszawie. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz warunki jego wykonania określa Specyfikacja 

Warunków Zamówienia (dalej SWZ) oraz oferta Wykonawcy, stanowiące integralną część umowy. 

 

§ 3 

Oświadczenia stron 

1. Zamawiający oświadcza, że zapewni Wykonawcy wymagane do realizacji robót decyzje o zezwoleniu 

na wejście na teren nieruchomości, na której prowadzone będą roboty objęte umową, oraz wszystkie 

wymagane przepisami zgody konserwatorskie. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapewni realizację przedmiotu Umowy przez osoby posiadające 

odpowiednią wiedzę fachową, doświadczenie oraz kwalifikacje do należytego i zgodnego  

z obowiązującymi przepisami wykonania robót, zatrudnione w sposób legalny, zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem prowadzenia robót oraz, 

że powierzony Umową zakres robót nie budzi wątpliwości. 

4. Wykonawca będzie przechowywał otrzymane dokumenty w swojej siedzibie, a po wykorzystaniu  

i zakończeniu zwróci je Zamawiającemu, najpóźniej na jego pierwsze żądanie. Wykonawca oświadcza, 

że posiada zaplecze techniczne i lokalowe zapewniające ochronę dokumentów. 

 

§ 4 

Termin wykonania robót 

Termin realizacji zamówienia – w terminie do 90 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren 

prowadzenia robót. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości ………………. zł (słownie: ………………… złotych …../100) brutto. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, jest niezmienne i obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją robót objętych Zamówieniem, w tym ryzyko Wykonawcy związane  

z oszacowaniem kosztów oraz realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz 

brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
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wynagrodzenia. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch transzach: 

1) 40% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 1; 

2) 60%  wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, płatna będzie po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 3 pkt 3. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT/rachunku, w terminie do 30 dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury/rachunku w formie elektronicznej na 

adres e-mail: faktury@palacsaski.pl . Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 albo § 10 ust. 3 

pkt 3. 

5. Do faktury/rachunku Wykonawca załączy wykaz podwykonawców oraz komplet oryginałów 

oświadczeń tych podwykonawców, stwierdzających, że ich wymagane należności za wykonane 

prace zostały zapłacone przez Wykonawcę oraz potwierdzające tę okoliczność wydruki przelewów 

bankowych wykonanych przez Wykonawcę wraz z kopią faktury/rachunku poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

6. Zapłata dokonywana będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy wskazany na 

fakturze/rachunku. 

7. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca wykona roboty z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

przepisami bhp oraz przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi. 

2. Wykonawca wykona prace przy użyciu własnego sprzętu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) zrealizować pełny zakres prac; 

2) przestrzegać uzgodnionego planu organizacji prac; 

3) zapewnić stały nadzór archeologiczny nad prowadzonymi pracami; 

4) przestrzegać procedur i wytycznych Zamawiającego oraz wykonywać polecenia Zamawiającego 

dotyczące realizowanych robót oraz ich sposobu; 

5) zapewnić bezkolizyjny demontaż przewidzianego zakresu instalacji i elementów infrastruktury; 

6) zapewnić zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu przy wykonywanych pracach; 

7) składować na terenie prowadzonych prac oraz stosownie zabezpieczyć materiały oraz elementy 

pochodzące z rozbiórki i demontażu, nieprzeznaczone do utylizacji; 

8) niezwłocznie informować Zamawiającego o wszystkich dostrzeżonych nieprawidłowościach  

w realizacji prac oraz podejmować działania mające na celu niezwłoczne usunięcie 

nieprawidłowości zgodnie z instrukcjami Zamawiającego; 

9) niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o możliwości powstania zagrożenia dla realizacji prac 

lub dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie prowadzonych prac oraz wstrzymać 

prace stwarzające takie zagrożenie i bezzwłocznie zawiadomić o tym właściwe organy 

i Zamawiającego. 

4. Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia poprzez świadczenie na 

rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) były zatrudnione w zakresie prac 

mailto:faktury@palacsaski.pl
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wykonywanych na rzecz Zamawiającego na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to w szczególności 

osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wykonujących prace fizyczne związane  

z usunięciem gruntu. Ma to zastosowanie również do pracowników podwykonawcy i każdego 

dalszego podwykonawcy. 

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących czynności wskazane w ust. 4 na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności:  

1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy  

o pracę lub  

2) oświadczenia zatrudnionych pracowników lub 

3) poświadczonych kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub 

4) innych dokumentów   

- zanonimizowane, ale zawierające informacje umożliwiające identyfikację danych osób tj. 

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. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

8. Wykonawca ma obowiązek skoordynowania swoich robót z czynnościami wykonywanymi przez 

innych wykonawców. 

 

§ 7 

Prawa i obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający i wyznaczeni przez niego przedstawiciele są uprawnieni do całodobowego wstępu na 

teren prowadzonych robót oraz kontroli i nadzoru prowadzonych robót. 

1.1 Zamawiający i wyznaczeni przez niego przedstawiciele uprawnieni są do polecenia Wykonawcy 

czasowego wstrzymania robót a Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji polecenia 

Zamawiającego. Czasowe wstrzymanie robót przewidziane jest w okoliczności, kiedy prowadzenie 

robót stanowić będzie utrudnienie lub przeszkodę przy organizacji obchodów świąt narodowych, 

ważnych uroczystości państwowych oraz innych ważnych przedsięwzięć na Placu Piłsudskiego. 

Wstrzymanie robót przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do wydłużenia terminu 

realizacji przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający zobowiązany jest do uzgodnienia planu organizacji terenu robót w terminie 7 dni od 

jego przekazania przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru wszystkich wykonanych robót określonych w Umowie. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia terenu prowadzonych robót Wykonawcy. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia do dokonywania odbioru częściowego oraz odbioru 

końcowego Umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, z 

zastrzeżeniem, że Zamawiający jest uprawniony odmówić odbioru, jeżeli prace nie zostaną 

wykonane zgodnie z Umową. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania płatności wynikającej w wystawionej 

faktury/rachunku na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

7. Przedstawicielami Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Umowy są: 
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1) Pan/Pani …………………., numer telefonu: …………., 

2) Pan/Pani …………………., numer telefonu: …………., 

3) Pan/Pani …………………., numer telefonu: …………., 

4) Pan/Pani …………………., numer telefonu: …………., 

8. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach realizacji Umowy uprawnionym do podejmowania 

wszelkich decyzji dotyczących realizacji Umowy jest: kierownik robót Pan/Pani …………………., 

numer telefonu: …………., 

9. Na potrzeby realizacji Umowy Strony ustalają następujące adresy do doręczeń korespondencji, 

zapewniające pełną możliwość odbierania i przekazywania korespondencji pomiędzy Stronami: 

1) dla Zamawiającego – ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, adres e-mail: 

kontakt@palacsaski.pl; 

2)   dla Wykonawcy – ………………………….. 

10. Zamawiający ma prawo do wprowadzenia na teren prowadzonych robót innych wykonawców w celu 

prowadzenia prac związanych z przygotowaniem zaplecza socjalnego i technicznego budowy. 

 

§ 8 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi całkowitą i pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu lub na osobie 

powstałe na skutek lub w związku z wykonaniem przez Wykonawcę lub osoby działające na jego 

zlecenie, jego zobowiązań wynikających z Umowy, za szkody spowodowane wadliwym 

wykonaniem prac oraz za wszelkie nieszczęśliwe wypadki, jeżeli pozostają one w związku  

z prowadzeniem prac, w tym uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia lub zgon jakiejkolwiek osoby 

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabytku z winy Wykonawcy, zastosowanie mają zapisy art. 

108 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 

840). 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów i zasad BHP i ppoż., włączając w to 

stosowanie odpowiednich zabezpieczeń na koszt Wykonawcy. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku w miejscu wykonywanych prac. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wywóz i utylizację odpadów, śmieci i innych pozostałości po 

wykonywanych pracach. 

6. Wykonawca przez cały okres prowadzenia robót jest zobowiązany zapewnić pełny nadzór 

archeologiczny, przez co rozumie się stałą obecność na terenie prowadzonych robót 2 osób 

posiadających, kwalifikacje  do kierowania robotami, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (zgodnie z SWZ). 

 

§ 9 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest na co najmniej 7 dni przed planowanym powierzeniem wykonania 

robót Podwykonawcy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu propozycję Podwykonawcy robót 

wraz z projektem umowy podwykonawczej i częścią dokumentacji dotyczącą robót określonych  

w tej umowie. Jeżeli Zamawiający w ciągu 5 dni od daty przekazania projektu umowy nie zgłosi 

sprzeciwu na piśmie uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.  

2. Zamawiający może nie zgodzić się na zawarcie umowy z Podwykonawcą tylko w przypadku 

niezgodności treści tej umowy z treścią niniejszej Umowy lub z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 
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3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy podwykonawczej Zamawiający jest 

zobowiązany wskazać odpowiednie postanowienia niezgodne z treścią niniejszej Umowy bądź 

niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wskazując przy tym treść i zakres 

koniecznej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zmodyfikować kwestionowane 

postanowienia w terminie 7 dni pod rygorem braku akceptacji umowy z podwykonawcą przez 

Zamawiającego. 

5. Umowa zawarta bez zgody Zamawiającego lub bez jego zgody zmieniona nie może być podstawą 

do żądania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę bezpośredniej zapłaty od 

Zamawiającego. Zmiana umowy zawartej z Podwykonawcą wymaga każdorazowo zgody 

Zamawiającego przy zastosowaniu procedury określonej w ust. 1-4. 

6. Zamawiający wymaga, aby w umowie z Podwykonawcą znalazły się następujące zapisy  

i wymagania: 

1) obowiązki umowne ciążące na Podwykonawcy nie mogą być mniejsze niż obowiązki umowne 

ciążące na Wykonawcy w ramach niniejszej umowy,  

2) określenie zakresu robót powierzonych Podwykonawcy,  

3) kwota wynagrodzenia za powierzone roboty, 

4) ustalenia sposobu wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w tym ustalenia, iż termin zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni 

od daty doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  

5) zobowiązania z tytułu rękojmi, które będą skuteczne także względem Zamawiającego w ten 

sposób, że będzie on uprawniony dochodzić uprawnień rękojmi także bezpośrednio od 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

6) dotyczące obowiązku powiadomienia Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem 

(minimum 3 dni) o planowanych odbiorach robót od Podwykonawcy i umożliwienia udziału 

przedstawicieli Zamawiającego w odbiorach tych robót. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 

2) przedłożenia Zamawiającemu podpisanych przez Podwykonawców oświadczeń 

potwierdzających uregulowanie wobec nich należności za wykonane roboty wraz  

z potwierdzeniem dokonania zapłaty. 

8. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podać 

Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, iż nie narusza 

prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji, prawo 

szczegółowego zbadania wywiązania się Wykonawcy z warunków umowy z Podwykonawcą 

i domagania się od Wykonawcy i Podwykonawcy złożenia stosownych wyjaśnień i oświadczeń.  
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9. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 7, Zamawiający 

uprawniony jest obniżyć kwotę płatności na rzecz Wykonawcy, o kwotę należną Podwykonawcy, 

zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawcy. 

10. Zamawiający może wypłacić wynagrodzenie bezpośrednio Podwykonawcy, jeśli łącznie zostaną 

spełnione następujące warunki: 

1) Podwykonawca zgłosi swoje roszczenie Zamawiającemu z uwagi na nieotrzymanie 

wynagrodzenia od Wykonawcy. 

2) zgromadzone dowody będą przesądzały o zasadności roszczenia Podwykonawcy; przed wypłatą 

wynagrodzenia Zamawiający może zorganizować trójstronne spotkanie z udziałem Wykonawcy 

i Podwykonawcy w celu polubownego rozstrzygnięcia powstałego sporu; 

Wynagrodzenie zapłacone bezpośrednio Podwykonawcy zostanie potrącone z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

11. Suma wynagrodzeń przysługujących Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom nie może być 

wyższa od wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy. 

12. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 

działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne.  

13. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność  

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50000 złotych.  

W pozostałym zakresie do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

oraz ich zmian stosuje się powyższe postanowienia niniejszego paragrafu odpowiednio.  

W szczególności warunkiem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez 

Zamawiającego jest przedłożenie ww. umów. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest 

przedłożenie oświadczenia Podwykonawcy potwierdzającego uregulowanie wobec niego należności 

za wykonane dostawy lub usługi wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty. 

14. Do umów o dalsze podwykonawstwo stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu, 

w szczególności do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymagana 

jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest 

przedłożenie oświadczenia dalszego podwykonawcy potwierdzającego uregulowanie wobec niego 

należności za wykonane roboty, dostawy lub usługi. 

 

§ 10 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Przewiduje się dwa odbiory, w tym jeden odbiór częściowy oraz odbiór końcowy. 

2. Procedura odbioru częściowego: 

1) Wykonawca w połowie realizacji przedmiotu umowy, przez co Zamawiający rozumie usunięcie 

gruntu do rzędnej 109,50m n.p.m. może zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru 

częściowego umowy, z którego sporządzony zostanie protokół odbioru częściowego; 

2) W celu dokonania odbioru częściowego Wykonawca winien udokumentować pomiarem 

geodezyjnym głębokość usuniętego gruntu oraz zgłosić pisemnie Zamawiającemu gotowość do 
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odbioru częściowego, wraz z załączeniem dowodów; 

3) Zamawiający dokona odbioru częściowego, jeżeli Wykonawca przedstawi stosowne dowody 

potwierdzające usunięcie gruntu do rzędnej 109,50m n.p.m; 

4) Zaakceptowanie przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego stanowić będzie 

podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury/rachunku w kwocie wynoszącej 40% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

3. Procedura odbioru końcowego: 

1) Wykonawca po zrealizowaniu całości przedmiotu umowy zgłosi Zamawiającemu gotowość 

do odbioru końcowego umowy; 

 

2) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia 

Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do 

wykonania robót lub usunięcia wad, uwzględniający ich zakres, wymogi organizacyjne oraz 

technologię wykonania prac, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru 

końcowego; 

 

3) Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego robót. Zaakceptowanie przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót jest podstawą do wystawienia 

faktury/rachunku przez Wykonawcę obejmującą pozostałą część wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 5 ust. 3 pkt 2 

 

§ 11 

Kary umowne 

 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:  

1)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (za przekroczenie terminu określonego w § 4 ust. 1 

umowy) lub za zwłokę w przejęciu terenu robót, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto 

określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; ; 

2)  za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w wysokości 

0,05% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek;  

3) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze częściowym, w ramach 

rękojmi - w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy, 

za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek; 

4)  w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 1 % należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

zaległego wynagrodzenia brutto za każdy dzień, jednak nie więcej niż wysokość należną 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zaległego wynagrodzenia;  

5)  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek; 
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6)  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo lub 

jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy 

za każdy przypadek; 

7)  z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej 

umowy,  

8)  za brak ciągłości w posiadaniu ubezpieczenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 

dzień braku ciągłości; 

9)  w przypadku zwłoki w dostarczeniu dokumentów o których mowa w §6 ust. 6 w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc 

od terminu określonego w §6 ust. 6, 

10) w przypadku wykonywania robót bez nadzoru archeologicznego Zamawiający uprawniony jest 

do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 

11) w przypadku nieusuwania zanieczyszczeń dróg publicznych powstałych w związku  

z prowadzonymi pracami Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 

12) za nieprzestrzeganie przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych w trakcie prowadzenia 

robót, a także niezastosowanie wszelkich niezbędnych środków i urządzeń zabezpieczających  

w tym zakresie, stwierdzonych przez Zamawiającego – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc 

złotych), za każdy stwierdzony przypadek; 

13) za prowadzenie robót w sposób niezgodny z zaleceniami nadzoru archeologicznego lub 

przedstawiciela Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zagrażający 

uszkodzeniem lub pogorszeniem stanu obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej,  

a także niezastosowanie wszelkich niezbędnych środków i urządzeń zabezpieczających w tym 

zakresie, stwierdzonych przez Zamawiającego – w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek; w przypadku stwierdzenia uszkodzenia 

zabytku z winy Wykonawcy, zastosowanie mają zapisy art. 108 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840). 

14) w przypadku nieprzekazania Zamawiającemu raportu tygodniowego z prowadzonych prac, lub 

opóźnienia w przekazaniu większego niż 5 dni od zakończonego tygodnia pracy, w wysokości 

2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia.  

3.  Zamawiający ma prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do pełnej 

wysokości poniesionej szkody, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.  

4. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 20% wartości 

brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzeniem należnym mu na 
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podstawie wystawianych faktur/rachunków z tytułu realizacji niniejszej umowy.  

6. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą 

traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych niniejszą umową i nie będą powodowały 

jakiejkolwiek odpowiedzialności Strony za szkodę poniesioną przez drugą Stronę. Pojęcie siły 

wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają 

wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Stron i których nie można było 

przewidzieć lub, które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. 

Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia, jak: zamieszki, wojny, protesty społeczne, 

pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub 

branżowy trwający dłużej niż 5 dni.  

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia 

którejkolwiek z poniższych przesłanek: 

1) wartość naliczonych kar umownych przekroczy łącznie 10% wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 5 ust. 1; 

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub nie kontynuuje robót przez 7 dni, 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub/oraz niezgodnie z warunkami umowy lub nie 

reaguje w wyznaczonym terminie na polecenia Zamawiającego; 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. 

Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia należnych kar 

umownych. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w sposób uzgodniony przez Strony; 

2) Zamawiający dokona odbioru faktycznie i prawidłowo wykonanych robót; 

3) Zamawiający dokona inwentaryzacji, przy udziale Wykonawcy, wykonanych robót, z czego 

sporządzony zostanie protokół z inwentaryzacji. Zamawiający określi w protokole należne za 

wykonany zakres umowy wynagrodzenie. Wynagrodzenie określone zostanie w oparciu  

o kalkulacje przedstawione w uproszczonym kosztorysie; 

4) Sporządzony przez Zamawiającego protokół z inwentaryzacji stanowić będzie podstawę do 

złożenia przez Wykonawcę faktury/rachunku i zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego. 

 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca najpóźniej na 5 dni roboczych przed przekazaniem terenu robót  wniesie 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. kwotę …….. zł (słownie: …………… złotych ….. /100) brutto, 

w formie ……… 

2. Wniesione lub ustanowione zabezpieczenie może być zatrzymane lub uruchomione w całości lub 

w części w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 

Wykonawcę, naliczenia Wykonawcy kar umownych, a także w przypadku konieczności 
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skorzystania z wykonania zastępczego. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 

dni od podpisania protokołu odbioru końcowego umowy; 

4. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać zabezpieczenie w całym okresie obowiązywania 

umowy. 

5. W trakcie trwania umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na inną, 

zgodną z ust. 1. 

 

§ 14 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł, ważnego przez cały okres realizacji 

Umowy.  

2. Kopia umowy ubezpieczenia albo polisa potwierdzająca zawarcie umowy, o której mowa w ust.1 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni roboczych przed przekazaniem terenu 

robót.   

3. Dopóki Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu kopii umowy ubezpieczenia albo polisy, 

Zamawiający nie przekaże terenu robót i traktować będzie powstałe z tego tytułu uchybienie 

terminu jako zwłokę Wykonawcy w przejęciu terenu robót w przypadku niespełnienia wymagań 

określonych w ust. 1 i ust.2. 

4. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy 

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem 

ciągłości ubezpieczenia. 

5. Zamawiający może żądać okazania oryginałów dokumentów potwierdzających zawarcie umów 

ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i ust. 4. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie szkody 

oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku działań lub zaniechań przy 

realizacji przedmiotu umowy, w tym również na sąsiednich nieruchomościach, w szczególności 

za ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z realizacją przedmiotu 

urnowy. 

§ 15 

RODO 

1. Strony zgodnie oświadczają, że w związku z realizacją umowy dane osobowe będą przetwarzane  

i chronione, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 

2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781, ze zm.). 

2. Strony zgodnie oświadczają, że Administratorem danych osobowych jest Pałac Saski Spółką  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00 – 061 

Warszawa, (dalej: „Administrator”). 

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781, ze zm.), Zamawiający może 

przetwarzać informacje o Wykonawcy i osobach biorących udział w realizacji umowy dane 

osobowe, niezbędne do wypełniania usprawiedliwionych celów pozostających w związku  
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z działalnością Wykonawcy i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

uznanym przez Zamawiającego za niezbędny dla realizacji takich celów. 

4. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem umowy wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane 

w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

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

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

wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca 

pozyskał w celu wpisania jej do treści umowy, jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub 

działającej w jego imieniu przy realizowaniu Umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy 

wykonywaniu Umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem 

zamawiającemu danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne w trybie art. 13 

lub art. 14 RODO. 

6. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji 

Umowy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail. 

7. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dane osobowe to 

Wykonawcy zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym 

prawem, w szczególności z zachowaniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

(RODO). 

8. Strony zgodnie oświadczają, że każda osoba, która w związku z wykonywaniem czynności  

w imieniu lub na polecenie Administratora uzyska dostęp do jakichkolwiek danych osobowych,  

a więc informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, 

zobowiązana jest do przetwarzania i do ochrony tych danych zgodnie z RODO i Ustawą. 

 

§ 16 

Zmiana istotnych postanowień umowy 

1. Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, w następujących przypadkach: 

 1) zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi 

dostosowanie postanowień umowy do nowych przepisów prawa, w tym dopuszczających 

konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; 

2) zmiany terminu zakończenia robót w związku z: 

a) opóźnieniami wynikającymi z okoliczności, których strony umowy nie były w stanie 

przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 

 b) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek stwierdzenia przez osoby odpowiedzialne 

za nadzór nad prawidłowym wykonaniem robót niemożności prowadzenia ze względu na 

wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych – zgodnie z Decyzją Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 6 czerwca 2022r. WA.5161.1.34.2022.ZA,  

pkt IV.7, 

c) działaniem siły wyższej,  

d) wstrzymaniem prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

e) koniecznością wykonania zamówień zamiennych,  

f) wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy , 
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3) zmiany technologii lub elementów przedmiotu Umowy, których wprowadzenie wynika 

z okoliczności nieznanych stronom albo niezależnych od stron.  

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Pzp, kodeksu 

cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów. 

2. Wszelkie sprawy sporne będą rozwiązywane przez strony polubownie z poszanowaniem 

wzajemnych interesów i dobrego imienia. Jeżeli mimo dochowania należytej staranności spór nie 

zostanie rozwiązany polubownie w terminie 30 dni od jego zaistnienia, zostanie on poddany 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3.  Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

___________________      ____________________ 

Zamawiający        Wykonawca 
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Załącznik nr …… do umowy nr ……………. 

 

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” i ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z 

zapewnieniem stosowania 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), informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałac Saski sp. z o. o.  

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: 

kontakt@palacsaski.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem;  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy Pzp;  

5) Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie procedury postępowania 

mającej na celu wyłonienie wykonawcy, a w efekcie zawarcia umowy, mocą której zostanie 

udzielone zamówienie publiczne. Oznacza to, że danymi chronionymi w zakresie procedury 

udzielania zamówienia będą wszelkie dane osobowe znajdujące się w ofertach i wszelkich innych 

dokumentach składanych w toku prowadzonego postępowania przez wykonawcę. Powyższe 

dotyczy danych osobowych tylko osób fizycznych, takich jak: dane osobowe samych 

wykonawców składających ofertę, w tym konsorcjantów, podwykonawców, osób trzecich 

udostępniających swój potencjał, ich pełnomocników, pracowników itp.  

6) Jednocześnie informuje się, że wystarczające będzie wskazanie jedynie tych danych, 

których zamawiający wyraźnie żąda lub tych, które wprost potwierdzają spełnienie wymagań 

przez wykonawcę;  

7) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski 

Obszar Gospodarczy; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 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 czas trwania 

umowy, jednak nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających  

z niniejszego postępowania i zawartej umowy w wyniku tego postępowania. Ponadto dane te 

będą archiwizowane zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 

ze zm.), będącym aktem wykonawczym do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.); 

8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

mailto:kontakt@palacsaski.pl
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9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany oraz nie będzie wykonywane profilowanie Pani/Pana, stosowanie do art. 22 

RODO;  

10) Posiada Pani/Pan: -  

d) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. 

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby której dane 

dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,  

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu;  

e) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*. 

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, 

o którym mowa w art. 16 RODO nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników; 

f) na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO **.  

11) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 RODO, nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursu; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

12) nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

 

                  _________________  

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy  

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 

 ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
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Odsłonięcie fragmentów piwnic i fundamentów niezachowanego Pałacu Saskiego na Placu 

Piłsudskiego w Warszawie 

(warunki ogólne) 

1. Kody CPV 

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45112000-5 – Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112450-4 – Roboty wykopaliskowe na terenach archeologicznych 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:     

2.1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na odsłonięciu fragmentów piwnic  

i fundamentów niezachowanego Pałacu Saskiego na Placu Piłsudskiego w Warszawie. 

2.2.Zamówienie udzielane jest w ramach realizacji przez Zamawiającego zadań wynikających  

z Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1551), o przygotowaniu i realizacji 

inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy 

Królewskiej w Warszawie. 

2.3.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

2.3.1. Wytyczenie geodezyjne przy udziale przedstawicieli Wojewódzkiego Mazowieckiego 

Konserwatora Zabytków terenu prowadzenia robót o powierzchni łącznej ok. 8 698 m2 

zgodnie z załączoną mapą, tj. terenu pod którym znajdują się fragmenty piwnic  

i fundamentów Pałacu Saskiego do odsłonięcia. 

2.3.2. Rozbiórka nawierzchni utwardzonych brukowanych i kamiennych, rozbiórka instalacji 

odwodnienia liniowego, instalacji oświetleniowej, zabezpieczenie instalacji 

telekomunikacyjnych, instalacji elektrycznych i złączy kablowych, demontaż elementów 

zagospodarowania terenu, tj. słupów oświetleniowych, klombów, masztów oraz tablic 

pamiątkowych, kolidujących z planowanym obszarem prowadzonych robót ziemnych, 

zabezpieczenie zdemontowanych tablic pamiątkowych.  

2.3.3. Usunięcie pod ścisłym nadzorem archeologicznym gruntu na głębokość ok. 3 m (najniższa 

rzędna terenu do której należy usunąć grunt to ok. 108,00 m n.p.m.) metodą wykopu 

otwartego w celu odsłonięcia pozostałości piwnicy i fundamentów Pałacu Saskiego. 

Łącznik – tunel pomiędzy skrzydłami Pałacu Saskiego należy odkryć metodą górniczą. 

Szacowana ilość ziemi do wywiezienia wynosi 27 869 m3. 

2.3.4. Demontaż zabezpieczeń, m.in. w postaci geowłókniny z pozostałości piwnicy  

i fundamentów Pałacu Saskiego. 

2.3.5. Wywóz i utylizacja urobku oraz odpadów. 

 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – w terminie do 90 dni od dnia wprowadzenia 

Wykonawcy na teren prowadzenia robót.   

3.1. Zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 6 czerwca 

2022r. WA.5161.1.34.2022.ZA pkt. IV.7 przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, 

uniemożliwiających dokumentowanie oraz poprawną eksplorację obiektów archeologicznych – 

prace należy przerwać, a odsłonięte relikty zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

 

4. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia 

4.1.Roboty prowadzone będą na obszarze niezachowanego Pałacu Saskiego, z wyłączeniem obszaru 

pod ocalałą kolumnadą z Grobem Nieznanego Żołnierza, o powierzchni ok. 12 756 m2 (łączna 

powierzchnia ogrodzonego terenu). Teren prowadzenia robót zlokalizowany jest na działkach 

ewidencyjnych o nr 24/8, 24/9, 24/11, 24/18, 24/19, 24/20, 24/21, 30/5, 30/11, 30/12, 30/7, 30/16, 
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wąskim pasie działki nr 24/28, niewielkich częściach działek nr 24/7, 24/13 i 30/4 oraz działkach 

pasa drogowego nr 31/1, 31/2, 31/3 obręb 5-03-04 w Warszawie. Teren prowadzenia robót 

podzielony został na dwa pola robocze o powierzchniach 5 018 m2 (pole 1), 7 738 m2 (pole 2). 

Dojazd pojazdów do pola 1 odbywać się będzie od ul. Wierzbowej a do pola 2 od ul. Królewskiej. 

4.2.Piwnica Pałacu Saskiego wpisana jest do rejestru zabytków jako fragmenty reliktów zabudowy 

zachodniej pierzei Placu Piłsudskiego w Warszawie pochodzących z okresu od 2 poł XVII w. do 

I poł. XIX w. – położonych na terenie działek ewidencyjnych o nr 24/8, 24/9, 24/18 obręb 5-03-

04 w Warszawie (decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 626/2007 

z dnia 17.05.2007 r.); 

4.3.Zamawiający przed realizacją zamówienia uzyska oraz dostarczy Wykonawcy decyzję  

o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, na której prowadzone będą roboty objęte 

zamówieniem oraz wszystkie wymagane przepisami zgody konserwatorskie. 

4.4.Roboty winny być prowadzone równolegle na dwóch polach roboczych (pole 1 i pole 2), zgodnie 

z załączonym planem sytuacyjnym. 

4.5.Ogrodzenie terenu budowy, w tym dwie bramy wjazdowe (od ul. Królewskiej oraz od  

ul. Wierzbowej) oraz dwie furtki do komunikacji między polami roboczymi, wykona 

Zamawiający w ramach oddzielnego Zamówienia. Zamawiający planuje wykonanie oświetlenia 

ogrodzonego terenu. 

4.6.Zamawiający zapewni całodobową ochronę terenu prowadzonych robót oraz prowadzić będzie 

stały monitoring terenu przy użyciu systemu telewizji przemysłowej, wraz z utrwalaniem obrazu. 

Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ochrony własnego mienia zgromadzonego na 

terenie prowadzonych robót.  

4.7.Zamawiający informuje, że planuje we własnym zakresie zabezpieczyć instalację odwadniającą 

wykop i odprowadzającą wodę do kanalizacji deszczowej. Instalacja odwodnienia ma za zadanie 

zabezpieczenie dna wykopu na wypadek deszczu i powstania zastoisk wody. Zamawiający nie 

przewiduje konieczności zastosowania stałego odwodnienia wykopu.  

4.8.W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z innymi 

podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Zamawiającego; 

4.9.Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty prowadzone były z uwzględnieniem przepisów 

BHP i ppoż. oraz w sposób nie powodujący nieuzasadnionej uciążliwości dla użytkowników 

terenu wokół prowadzonych robót. W przypadku obchodów świąt narodowych, ważnych 

uroczystości państwowych oraz innych ważnych przedsięwzięć organizowanych na Placu 

Piłsudskiego, Wykonawca zobowiązany będzie do czasowego wstrzymania prowadzonych robót. 

Zamawiający uprawniony jest do polecenia Wykonawcy wstrzymania robót w przypadku 

wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej. 

4.10. Wykonawca przy realizacji robót polegających na usunięciu gruntu zachowa należytą 

staranność i szczególną ostrożność wynikającą z konieczności prowadzenia robót w otoczeniu 

zabytku oraz  w celu ochrony i niepogorszenia stanu pozostałości Pałacu Saskiego, w tym m. in.: 

4.10.1. zapewni nadzór archeologiczny, o którym mowa w ust. 4.12.2. W przypadku stwierdzenia 

uszkodzenia zabytku z winy Wykonawcy, zastosowanie mają zapisy art. 108 ustawy  

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840; 

4.10.2. do prowadzenia robót ziemnych Wykonawca wykorzysta sprzęt budowlany typu 

mikrokoparki (dopuszcza się wykorzystanie większych koparek do usunięcia warstwy 

wierzchniej gruntu); 

4.10.3. grunt bezpośrednio przykrywający pozostałości piwnic Pałacu Saskiego zostanie usunięty 

z zastosowaniem narzędzi ręcznych; 

grunt z łącznika – tunelu łączącego dawne skrzydła Pałacu Saskiego należy wydobyć 

metodą górniczą. 
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4.11. Zamawiający do określenia ilości gruntu do usunięcia przyjął, że grunt usuwany będzie do 

najniższej przewidywanej rzędnej, tj. 108,00 m n.p.m. Objętość ta nie została pomniejszona  

o objętość zajmowaną przez odkrywane pozostałości piwnic i fundamentów Pałacu Saskiego; 

Zamawiający przewiduje, że usunięcie gruntu odbędzie się: 

4.11.1. w ok. 10% , tj. ok. 2 787 m3 za pomocą koparek; 

4.11.2. w ok. 60% , tj. ok. 16 722 m3 za pomocą mikrokoparek; 

4.11.3. w ok. 30% , tj. ok. 8 361 m3 z zastosowaniem narzędzi ręcznych. 

4.11.4. Podane w pkt. 4.11.1 – 4.11.3 ilości gruntu są szacunkowe i podane przez 

Zamawiającego pomocniczo do celów przygotowania oferty, zaś ich zmiana  

w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia nie będzie miała wpływu na 

zmianę wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy.  

4.12. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania personelem posiadającym odpowiednią 

wiedzę fachową, doświadczenie oraz kwalifikacje do należytego i zgodnego z przepisami 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: 

4.12.1. Wykonawca zapewni nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta winna posiadać minimum 36 miesięcy 

doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej.  

4.12.2. Wykonawca zapewni nadzór nad wykonywaniem robót przez minimum dwie osoby 

posiadające kwalifikacje do kierowania robotami, o których mowa w art. 37c ustawy  

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Osoby te winny 

posiadać po minimum 36 miesięcy doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu prac 

archeologicznych  

4.12.3. Wykonawca zapewni do wytyczenia terenu prowadzonych robót geodetę posiadającego 

uprawnienia zawodowe z zakresu 1 – geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, 

realizacyjne i inwentaryzacyjne, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.); 

4.13. Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie przez jedną osobę funkcji, o których mowa w ust. 

4.12.1, 4.12.2. 

4.14. Wykonawca w przypadku prowadzenia robót równolegle na obu polach roboczych, o których 

mowa w ust. 4.4., zapewni na każdym polu nadzór, o którym mowa w ust. 4.12.2., przez minimum 

jedną osobę.  

4.15. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia, w terminie do 7 dni od podpisania umowy oraz 

przed wprowadzeniem Wykonawcy na teren prowadzenia robót,  zobowiązany będzie do 

opracowania planu organizacji robót, określającego m. in. miejsca składowania, drogi dojazdowe, 

sposób transportu urobku, usytuowanie zaplecza, określenie szacowanych ilości transportów 

sprzętu budowlanego. Plan ten podlega uzgodnieniu z Zamawiającym (w terminie do 7 dni od 

przekazania planu); 

4.16. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania tygodniowych raportów z prowadzonych 

robót, w tym prowadzenia ewidencji pracy pracowników, sprzętu oraz transportów urobku. 

Raporty tygodniowe wraz z dokumentacją (m. in. protokoły z transportu, lista obecności 

pracowników) przekazywane będą do Zamawiającego po każdym tygodniu pracy.  

4.17. Wykonawca będzie utrzymywał czystość i porządek terenu prowadzonych robót oraz dróg 

dojazdowych. Obowiązek ten obejmuje w szczególności zapewnienie przez Wykonawcę 

stanowisk czyszczenia kół sprzętu budowlanego na terenie prowadzonych robót (przy obu 

wyjazdach obsługujących teren) oraz wyznaczenie pracownika do bieżącego usuwania 

zanieczyszczeń z dróg publicznych powstałych w wyniku prowadzonych robót; 
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4.18. Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest we własnym zakresie do ich 

zabezpieczenia, wywozu i utylizacji, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska  

i gospodarki odpadami. Wykonawca wykaże, że posiada aktualny wpis do Bazy danych  

o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wykonawca zobowiązany 

jest do prowadzenia ewidencji odpadów (wystawiania Kart Przekazania Odpadów) oraz 

przekazywania ich kopii Zamawiającemu; 

4.19. po zakończeniu robót Wykonawca zlikwiduje swoje zaplecze, m.in. kontenery socjalne, 

magazynowe, park sprzętu  oraz uporządkuje teren w terminie do 7 dni od daty odbioru 

końcowego przedmiotu umowy.  

4.20. Zamawiający wyznaczy przedstawicieli upoważnionych do prowadzenia bieżących  

i doraźnych kontroli na terenie prowadzenia robót przez Wykonawcę. 

4.21. Zamawiający informuje, że planuje w szczególności wykonanie przyłącza elektrycznego oraz 

wykonanie systemu oświetlenia i systemu monitoringu przemysłowego grodzonego terenu, 

wobec czego w ramach realizacji Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do współpracy  

z innymi podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Zamawiającego.  

 

5. Załączniki 

1. Plany sytuacyjne z zaznaczonym obszarem prowadzenia odkrywek fragmentów piwnic  

i fundamentów niezachowanego Pałacu Saskiego na Placu Piłsudskiego w Warszawie. 

2. Mapa z zaznaczonym przebiegiem ogrodzenia oraz orientacyjnym usytuowaniem bram 

wjazdowych oraz furtek do komunikacji pomiędzy polami roboczymi. 

3. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 626/2007 z dnia 

17.05.2007 r. 

4. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WA.5161.1.34.2022.ZA  

z dnia 6 czerwca 2022r. 

 


