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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 
”Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, 

turystycznych i żeglarskich” (ETAP I) 
 

o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Ustawą”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził:   

 

Hanna Pruchniewska 

Puck, dnia 24.11.2020 r. 
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I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Gmina Miasta Puck, NIP 5871566983, REGON  191675439,  
ul. 1 Maja 13 , 84-100 Puck, woj. pomorskie, Polska,  
tel. 586730500, e-mail: przetargi@miasto.puck.pl 
Adres strony internetowej (URL): bip.miastopuck.pl 
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/puck 
(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert) 
 

 
II. NAZWA ZAMÓWIENIA 

 
„Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, 
turystycznych i żeglarskich” (ETAP I) 
 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 5.350.000 euro. 

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) 

3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
3.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843 ze zm.); 
3.2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2450); 

3.3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie 
określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2449); 

3.4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453); 

3.5. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr 
L 3 z 6.1.2016, str. 16) ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia; 

3.6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282); 

3.7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1261); 

3.8. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1842). 

4. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 
4.1. ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane w formie elektronicznej do publikacji 
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Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 19.11.2020 r., 
4.2. opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego  2020/S 229-563219 w dniu 

24.11.2020 r. 
4.3. na stronie internetowej Gminy www.bip.miastopuck.pl  w dniu 24.11.2020.r., 
4.4. na platformie Open Nexus https://platformazakupowa.pl/puck w dniu 24.11.2020 r.   
4.5. zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w jego siedzibie w dniu 24.11.20 20 r. 

 
  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja Projektu pt. ”Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku 

dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich” (ETAP I) 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów 
dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ 
(Dokumentacja projektowa).  
 

2. Pozwolenie na budowę: 
 

a) Pozwolenie na budowę wydane przez Wojewodę Pomorskiego nr WI-II.7840.1.113.2018.IŻ z 
dnia 15.10.2018. 

b) Pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Puckiego nr AB/AW-6740/86/18/MP z dnia 
15.10.2018. 

 
 

3. Zakres inwestycji: 
 
 
Realizacja projektu pt. ”Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju 

jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich”, ze względu na skalę oraz koszt, podzielona 
została na II etapy:  
 Etap I realizacji (będący przedmiotem niniejszego postępowania) obejmujący: budowę 

części Falochronu Północnego dla osłony Basenu Rybackiego przed nadmiernym 
zafalowaniem, budowę stałego pomostu połączeniowego wraz z trzema pomostami 
pływającymi dla jachtów (miejsca dla 98 jachtów) oraz przygotowaniem nasady zaplecza 
portu.  

 Etap II realizacji (niebędący przedmiotem niniejszego postępowania) obejmujący: 
dokończenie budowy Falochronu Północnego, wystawienie 2 pomostów pływających dla 
jachtów po wschodniej stronie pomostu dojściowego (miejsca dla 108 jachtów), budowę 
przedłużenia Falochronu Wschodniego, dokończenie budowy nasady zaplecza portu oraz 
budowę nowych miejsc parkingowych i zimowania jachtów na terenach PGK. 

Podział funkcjonalny  
Uwzględniając:  

 planowaną etapową rozbudowę portu jachtowego i rybackiego,  
 dotychczasowe funkcje portu w Pucku,  
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 uzgodnienia z Urzędem Morskim w sprawie eksploatacji serwisowego nabrzeża portu 
rybackiego,  

 planowane przedsięwzięcia modernizacji ulic 10 lutego i Książęcej. 
Dla potrzeb docelowej rozbudowy Portu Puck podzielono akwatorium portu zależnie  

od pełnionych dotychczas i planowanych w przyszłości funkcji na następujące obszary: 
 

 
Rys. Podział akwatorium portu zależnie od pełnionych dotychczas i planowanych w przyszłości 

funkcji 
 
 

 Obszar „A” – basen istniejącego portu rybackiego, 
 Obszar „B” – istniejący port jachtowy – basen sportowy, 
 Obszar „C” – akwarium przylegające do nowego falochronu zachodniego i nowego nabrzeża 

serwisowego ze slipem i najazdem bramownicy (Inwestor Urząd Morski w Gdyni), 
 Obszar „D” – planowany basen wschodni portu jachtowego ograniczony istniejącym molem 

dotychczasowego portu jachtowego, wschodnią częścią proj. Falochronu Północnego, 
wyspowego oraz od strony zachodniej łącznikiem falochronu wyspowego, 

 Obszar „E” – planowany basen zachodni portu jachtowego ograniczony od wschodu 
łącznikiem falochronu wyspowego, od północy zachodnią częścią proj. Falochronu 
Północnego, wyspowego, a od zachodu stykający się z obszarem „C”, 

 Obszar „F” – akwatorium przylegające do nieumocnionego brzegu Harcerskiego Ośrodka 
Morskiego wraz z istniejącym pomostem o drewnianej konstrukcji ograniczone od zachodu 
basenem rybackim a od wschodu łącznikiem falochronu wyspowego.  

 
W ramach Etapu I realizacji inwestycji powstanie zagospodarowany obszar „E” – Zakres  

Etapu I oznaczono linią przerywaną koloru bordowego. 
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4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

45200000 

45100000 

45240000 

5. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji Inwestycji w celu oceny 
dokumentów przekazanych w ramach danego postępowania przez Zamawiającego. 
 
 
Przed sporządzeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z informacją o terenie i 
przedmiocie Zamówienia przekazaną przez Zamawiającego w materiałach przetargowych oraz 
może uczestniczyć w wizji lokalnej ich miejsca usytuowania, lokalnych uwarunkowań 
realizacyjnych robót stanowiących przedmiot Zamówienia. Zamawiający informuje, że w dniu 
07.12.2020 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 przeprowadzi wizję lokalną, która umożliwi 
Wykonawcom dokładne zaznajomienie się z miejscem prowadzenia robót i poznanie lokalnych 
uwarunkowań realizacyjnych. Miejsce spotkania: Urząd Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 
Puck. Uczestnictwo w wizji lokalnej jest dobrowolne. Zamawiający dopuszcza możliwość 
przeprowadzenia wizji lokalnej w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, na wniosek 
Wykonawcy.  

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki ich realizacji zawierają dokumentacja 
załączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.: 
6.1.  projekt umowy - załącznik nr 7 do SIWZ, 
6.2. dokumentacja projektowa wraz z wydanymi decyzjami i uzgodnieniami oraz specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -  załącznik nr 9 do SIWZ. 
7. Przedmiary robót nie stanowią podstawy do określenia przedmiotu zamówienia, a stanowią 

jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 

8. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w 
szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Wskazane przez Zamawiającego nazwy 
własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe 
do określenia parametrów i wymogów technicznych. Przyjęte typy materiałów i urządzeń 
(wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania 
przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów 
i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach, wskazanych w dokumentacji 
projektowej. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają 
warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania rozwiązań 
równoważnych – innych niż określone w SIWZ – do oferty należy załączyć dokumenty 
potwierdzające, że zastosowane rozwiązania równoważne spełniają wymogi Zamawiającego 
(np. opisy, karty katalogowe, karty techniczne). Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją 
definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane 
przykładowo. Do wskazanych w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 
zastosowanie ma określenie „lub równoważne", co oznacza, że Wykonawca może użyć innych 
produktów niż określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jednakże wyłącznie pod warunkiem, że posiadają 
one tożsamy charakter użytkowy (tożsamość funkcji) oraz, że zapewnią uzyskanie parametrów 
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technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w wyżej 
wymienionych dokumentach po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. W miejscu, gdzie 
Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Ustawy Zamawiający, 
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

9. Informacje dodatkowe: Wykonawca w ramach zadania zapewni odpowiedni personel do 
pełnienia w trakcie realizacji zadania samodzielnych funkcji w budownictwie posiadających 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane). 

10. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga aby osoby realizujące przedmiot 
Zamówienia, których charakter pracy polega na wykonywaniu czynności zgodnie z art. 22 § 1 
K.p. były zatrudnione na umowę o pracę, tj. w szczególności pracownicy, którzy będą 
wykonywać czynności w zakresie prac fizycznych ogólnobudowlanych, pracownicy ochrony, 
pracownicy porządkowi, operatorzy sprzętu pływającego, operatorzy innego sprzętu 
mechanicznego; 

11. Wykonawca: 
11.1.1  zobowiązuje się, że osoby wykonujący czynności, o których mowa w ust. 10 będą w 

okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 
1320 ze zm.); 

11.1.2  każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczone za 
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie 
umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o 
których mowa w ust. 11. Kopia umowy o pracę powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imię i 
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania. Zamawiający dopuszcza możliwość weryfikacji 
zobowiązania, o którym mowa w ust. 11 na podstawie oświadczenia Wykonawcy 
potwierdzającego realizację ww. obowiązku  

11.1.3  nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z 
osobami wykonującymi czynności o których mowa w ust. 11 w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego zgodnie z pkt 2 będzie traktowane jako niewypełnienie 
obowiązku zatrudnienia Pracowników na  podstawie umowy o pracę. 

11.1.4  za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników wykonujących czynności, o 
których mowa w   ust. 11 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 
określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy. 

12.  Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania 
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

13.  Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza  powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

14. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcznego okresu gwarancji na roboty 
budowlane liczonej od daty odbioru końcowego. 

15. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na urządzenia 
liczonej od daty odbioru końcowego, zgodnie z gwarancją producenta - okres ten nie może być 
krótszy niż 24 miesiące.  

 
 



7 

 
 
Gmina Miasta Puck, 84-100 Puck, ul. 1-go Maja 13  Znak sprawy:RGKiM.271.10.2020.ACH 

 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu Zamówienia w terminie nie dłuższym niż do 
dnia 30 czerwca 2023 r. 

2. Terminem wykonania przedmiotu Zamówienia jest dzień zakończenia realizacji wszystkich 
robót określonych w SIWZ i uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie.  
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1.1. spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich 

spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem 
zamieszczonym w ust. 2  

1.2. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23  
i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 

 
2. Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 

którzy spełniają warunki dotyczące: 
 
2.1. Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający odstępuje od opisu 
sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 
2.1 SIWZ; 
 

2.2. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:  

2.2.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – zrealizował co najmniej  
1 (jedno) przedsięwzięcie budowlane (projekt) w zakresie morskich budowli 
hydrotechnicznych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. 1998 r. 101 poz. 645), o wartości projektu nie mniejszej niż 15 000 000 złotych 
netto 

2.2.2. dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania Zamówienia: 
Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń, wydane na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1186) lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów prawa oraz następujące doświadczenie: w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie – pełnił funkcję kierownika budowy, na co najmniej 1 (jednym) 
przedsięwzięciu budowlanym (projekcie) w zakresie morskich budowli 
hydrotechnicznych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. 
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U. 1998 r. 101 poz. 645), o wartości projektu nie mniejszej niż 15 000 000 złotych 
netto 

2.2.3. dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania Zamówienia: 
Kierownikiem robót branży drogowej, posiadającym: uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, 
wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów prawa, oraz następujące doświadczenie:  
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - pełnił funkcję kierownika 
robót branży drogowej, na co najmniej 2 (dwóch) robotach budowlanych 
polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie ulic lub dróg,  
o wartości każdej z ww. robót branży drogowej nie mniejszej niż 450 000 złotych 
netto 

2.2.4. dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania Zamówienia: 
Kierownikiem robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych, posiadającym: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1186) lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa, oraz następujące doświadczenie: w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie - pełnił funkcję  kierownika robót branży 
sanitarnej, na co najmniej 2 (dwóch) robotach budowlanych polegających na 
budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie kanalizacji sanitarnej lub 
deszczowej, o wartości każdej z ww. robót branży sanitarnej nie mniejszej niż  
1 000 000 złotych netto 

2.2.5. dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania Zamówienia: 
Kierownikiem robót branży hydrotechnicznej, posiadającym: uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez 
ograniczeń, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) lub uprawnienia równoważne wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, oraz następujące 
doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - pełnił funkcję  
kierownika robót branży hydrotechnicznej, na co najmniej 1 (jednej) robocie 
budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie portu 
lub przystani jachtowej, na co najmniej 50 miejsc cumowniczych, o  wartości robót 
branży hydrotechnicznej nie mniejszej niż   2 000 000 złotych netto 

2.2.6. dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania Zamówienia: 
Kierownikiem robót branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i  elektroenergetycznych, posiadającym: uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wydane na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1186) lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa, oraz następujące doświadczenie: w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
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działalności jest krótszy - w tym okresie - pełnił funkcję kierownika robót branży 
elektrycznej /elektroenergetycznej, na co najmniej 1 (jednej) robocie budowlanej 
polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie instalacji 
elektrycznych lub elektroenergetycznych, o wartości robót branży elektrycznej 
/elektroenergetycznej nie mniejszej niż  500 000 złotych netto; 

2.2.7. dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania Zamówienia: 
Kierownikiem robót branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym: uprawnienia 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) lub uprawnienia równoważne wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, oraz następujące 
doświadczenie: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - pełnił funkcję  
kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej, na co najmniej 1 (jednej) robocie 
budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie 
budynków lub obiektów budowlanych, o  wartości robót branży konstrukcyjno-
budowlanej nie mniejszej niż  100 000 złotych netto; 

 
Dopuszczalne jest łączenie funkcji kierownika budowy/kierowników robót, o których mowa 
powyżej przez jedną osobę, jeśli ta osoba posiada wymagane uprawnienia w więcej niż 
jednej specjalności. Wyszczególnione roboty mogą być wykonane w ramach jednego lub 
kilku zadań. 

 
 

2.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna warunek za 
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:  
2.3.1. posiada środki finansowe na rachunku w banku lub spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo – kredytowej lub zdolność kredytową wyrażającą się w kwocie, 
co najmniej 5 000 000 złotych (słownie: pięć milionów 00/100 złotych); 

2.3.2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż 10 000 000 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych); 

 
 

3. Podstawy wykluczenia Wykonawcy: 
3.1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp 
3.2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 i 8 ustawy Pzp:  
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243, 
326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655); 

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
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ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 
 

3.3. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte 
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym 
lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje 
się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony  
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

3.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na 
podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 

 
 

4. Dysponowanie zasobami innych podmiotów 
4.1. Zgodnie z art. 22a ustawy 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, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Zgodnie z art. 22a ust. 2 Wykonawca, 
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Zobowiązanie 
podmiotu składa się w oryginale w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

4.2. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. Zgodnie z art. 22a ust. 5 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.  

4.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego: 
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a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne. 

 
5. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia 

5.1. Wykonawcy stosownie do treści art. 23 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się  
o udzielenie niniejszego zamówienia.  

5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

5.3. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
prawidłową realizację zamówienia. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności 
solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich 
partnerów łącznie lub od każdego z osobna. 

5.4. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako 
pełnomocnik. 

5.5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  
a) warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 2 niniejszego rozdziału winien 

spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy 
występujący wspólnie; 

b) żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach,  
o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału. 

6. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust. 3 oraz spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału Wykonawcy 
składają oświadczania i dokumenty określone rozdziale VII, w sposób i w trybie tam 
określonym.  

 
 
VII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
 

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje „procedurę odwróconą” na postawie art. 
24aa ustawy. W związku z tym Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca uchyla się od 
zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału  
w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 
Zamawiający po ocenie ofert dokonuje weryfikacji wyłącznie oświadczenia  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, a także 
pozostałych dokumentów podmiotowych w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta jest 
najkorzystniejsza. 
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2. Oświadczenia JEDZ składane wraz z ofertą 
2.1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy 

stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
określonych w niniejszej SIWZ oraz braku podstaw do wykluczenia złożone na 
standardowym formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: 
„JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 
stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. 
JEDZ Wykonawca składa pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. JEDZ wypełniony przez Zamawiającego  
w zakresie Części I zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z 
SIWZ.  
a) Jednolity dokument europejski (tzw. JEDZ) składa: 

 wykonawca - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia JEDZ składa każdy z wykonawców osobno, 

 podmioty trzecie - JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje 
się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca 
korzysta z zasobów podmiotu trzeciego, JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji 
podstaw wykluczenia, dotyczy także sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie 
Podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji gdy takim 
Podwykonawcą będzie;  

 
b) Zamawiający nie będzie weryfikował podwykonawców pod kątem braku istnienia 

wobec nich podstaw do wykluczenia. W związku z powyższym Wykonawca nie ma 
obowiązku składania odrębnych formularzy JEDZ dla wskazanych przez siebie 
podwykonawców; 
 

c) W JEDZ należy podać następujące informacje: 
 na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-

14 PZP – informacje wymagane w Części III lit. A, lit. C wiersz pierwszy oraz lit. D JEDZ; 
 na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 15 

PZP - informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ; 
 na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 16-

18 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ; 
 na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 19 

PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz szósty JEDZ; 
 na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 20 

PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ; 
 na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 21 – 

22; – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ; 
 na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 

PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz drugi JEDZ; 
 na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 8 

PZP – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ; 
 w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może 

ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV formularza JEDZ, która stanowić 
będzie ogólne oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. W związku z tym Wykonawca nie ma obowiązku wypełniania żadnej z 
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pozostałych sekcji części IV formularza JEDZ. W tym przypadku Zamawiający dokona 
właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez 
zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu w oparciu o stosowne 
dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na 
wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp) – zakres dokumentów został 
określony w SIWZ w rozdziale VII ust. 4; 

 w przypadku, gdy Wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo, na 
których zdolnościach Wykonawca nie polega, wykonawca winien wypełnić w części II 
lit. D JEDZ. 

 
Wykonawca może skorzystać z instrukcji wypełniania JEDZ zamieszczonej przez Urząd 
Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-
ESPD.pdf 

 
3. Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tzw. zbiorcze zestawienie ofert, podając nazwy 
wykonawców, ceny ofert, kwoty na sfinansowanie), przekaże Zamawiającemu za 
pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie profilu nabywcy 
https://platformazakupowa.pl/puck , w zakładce dedykowanej postępowaniu, oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 
nr 6 do SIWZ.  

 
4. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego 

4.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
wykonawcy.  

4.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawca na wezwania zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące 
dokumenty i oświadczenia:  
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,  
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

b) dokument/y potwierdzający/e, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na 
sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 

c) 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, 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 



14 

 
 
Gmina Miasta Puck, 84-100 Puck, ul. 1-go Maja 13  Znak sprawy:RGKiM.271.10.2020.ACH 

 

 

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 
– zał. nr 4 do SIWZ; 

d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 5 do 
SIWZ. 

 
4.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu Wykonawca na wezwania zamawiającego zobowiązany będzie złożyć 
następujące dokumenty i oświadczenia:  
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy; 

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie  
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku 
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki 
wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp) – zał. nr 8 do SIWZ; 

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne w odniesieniu do 
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przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp) – zał. nr 8 do SIWZ; 
g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). – zał. nr 8 do SIWZ. 

 
5. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

 
5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4.3.: 
5.1.1. pkt a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp; 

5.1.2. pkt b), c), d)  – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
 

5.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 5.1.1 oraz 5.1.2 lit. b powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym 
mowa w ust. 5.1.2. lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem tego terminu. 

5.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w ust. 5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 5.2. stosuje się. 

5.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu.  

5.5.  Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w ust. 4. 3. lit a) , składa dokument, o którym mowa w ust. 
5.1.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
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organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 5.2. zdanie pierwsze stosuje się. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
6.1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, iż Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, 

określone w pkt 4.3 składa każdy z Wykonawców oddzielnie.  
6.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

określone w pkt 4.2 składa każdy z wykonawców, w zakresie, w którym wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów, Zamawiający żąda od 
wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 
pkt 4.3.  

8. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, 
w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach. Z treści załączonych dokumentów 
musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 

9. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, 
jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570). 

10.  Zgodnie z art. 25a ust. 7 ustawy Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie 
nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

11.  Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli 
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

12. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 1282 ze zm.), zwanym dalej 
„rozporządzeniem”, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji 
których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 
podwykonawców, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub  
w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność  
z oryginałem.  

13. 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 lub 
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  

14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 
następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

16. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 
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VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń (innych niż wskazanych w VII ust. 2 ), 
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie profilu nabywcy https:// 
https://platformazakupowa.pl/puck w zakładce dedykowanej postępowaniu.  

2. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub niedziałania 
https://platformazakupowa.pl/puck Zamawiający może również komunikować się  
z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres przetargi@miasto.puck.pl  
z zastrzeżeniem, że Ofertę (w szczególności formularz oferty)Wykonawca może złożyć 
wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/puck 

3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający  
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia TED lub ID postępowania.  

4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

5. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie 
profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/puck, w zakładce dedykowanej 
postępowaniu. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  
p. Agnieszka Chodubska-Żylla – podinspektor ds. zamówień publicznych, e- mail: 
przetargi@miasto.puck.pl 

6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z https://platformazakupowa.pl/strona/1- . 

7. Zamawiający informuje o występującym na Platformie limicie objętości plików lub 
spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub 
spakowanych folderów, gdzie jeden załącznik nie może przekraczać 75MB. 

8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 
i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
Dokumenty w wersji elektronicznej Wykonawca sporządza w jednym z formatów zgodnie z 
Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych 
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych, tj. Wykazem formatów danych oraz standardów zapewniających dostęp 
do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych 
do realizacji zadań publicznych (ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 27 listopada 2014 r. (Dz.U. 2014,poz. 1671) oraz Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 14 października 2016 r. (Dz.U. z 2016,poz.1744). 
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Zamawiający preferuje sporządzanie dokumentu elektronicznego w postaci .pdf oraz 
podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PADES. 

9. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
 

 
IX. WYJAŚNIENIA I ZMIANY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 

przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po 
upływie wskazanego wyżej terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej bip.miasto.puck.pl oraz na stronie 
profilu nabywcy – https://platformazakupowa.pl/puck.  

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 
wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści 
tę informację na stronie internetowej bip.miasto.puck.pl oraz na stronie profilu nabywcy – 
https://platformazakupowa.pl/puck. 

7. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadzić do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

8. W przypadku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do 
wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne.  

9. Jeżeli zmiana, o której mowa powyżej jest istotna, w szczególności dotyczy określenia 
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w 
postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas 
niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, z tym że termin składania ofert 
nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej - w trybie przetargu nieograniczonego. 

Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zamieszcza 
informację o zmianach na stronie internetowej bip.miasto.puck.pl oraz na stronie profilu nabywcy – 
https://platformazakupowa.pl/puck. 
 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami 
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składającymi się na SIWZ. 
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę dla 

przedmiotu zamówienia.  
3. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać 

treści SIWZ.  
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 
ust. 4 ustawy Pzp. Składanie ofert poprzez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców 
całkowicie bezpłatne.  

5. Postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej (dalej Platforma) pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania 
wskazaną w SIWZ. 

6. Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały 
przedstawione w niniejszym rozdziale SIWZ. 
6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy https://platformazakupowa.pl/puck, 
6.2.  Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z Platformy 
(adres: https://platformazakupowa.pl/puck. Składając ofertę Wykonawca akceptuje 
Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców). 

6.3.  Zamawiający informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie 
oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta. 

6.4.  Na stronie Platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców zawierająca: 
-informacje ogólne,  
- informacje dot. sposobu i formy złożenia oferty,  
- sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).  

6.5  W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej Platformy, prosimy 
o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji 
związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych 
Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00.do 17.00 pod 
nr tel. 22 101-02-02. 

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 
(Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, 
.doc, .docx, .odt.) i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę (y) 
upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane 
ze złożeniem wymaganych dokumentów ( w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy, poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być 
dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę zgodnie z zasadami 
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, bądź osobę (osoby) właściwie 
umocowane.  

8. W terminie składania ofert Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę zawierającą: 
8.1. formularz Oferty (wg załącznika nr 1 do SIWZ);  
8.2 pełnomocnictwo upoważniające do podpisania oferty, chyba że upoważnienie wynika z innych 

dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych – jeśli dotyczy; pełnomocnictwo 
powinno być sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym; 

8.3 pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie 
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ubiegających się o udzielenie zamówienia sporządzone w postaci elektronicznej i podpisanej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

8.4 zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia 
wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; 
zobowiązanie podmiotu składa się w oryginale w postaci elektronicznej, podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

8.5 JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w postaci 
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  

8.6 JEDZ dla każdego z podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega, pod rygorem 
nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
o ile wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,  

8.7 JEDZ każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w 
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w postaci 
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

8.8 Wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi 
wadium w formie niepieniężnej). Po złożeniu Oferty wyświetla się komunikat i Wykonawca 
otrzymuje wiadomość email z platformazakupowa.pl. 

9. W przypadku nieprawidłowego złożenia oferty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe 
skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w 
postępowaniu.  

10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z 
plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

 
 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem  Platformy na stronie profilu nabywcy 
https://platformazakupowa.pl/puck , w zakładce dedykowanej postępowaniu, do dnia 
30.12.2020 roku, godz. 11:30.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2020 r., o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego, 
ul. 1-go Maja 13 84-100 Puck, pokój nr 115. 

3. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty” 
i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.  

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
Zamawiający przeprowadzi transmisję online z przebiegu otwarcia ofert - dostęp do 
transmisji online pod adresem : http://miastopuck.pl/otwarcie-ofert/ 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
bip.miastopuck.pl oraz na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/puck, w 
zakładce dedykowanej postępowaniu, informację z otwarcia ofert. 

 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  

 
1. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrą i słownie. Stawka VAT musi być określona zgodnie z 

ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).  
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2. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i ma obejmować wszystkie koszty  
i składniki związane z wykonaniem zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm,  
z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili składania oferty. 

3. W przypadku rozbieżności miedzy ceną podaną cyfrą a ceną podaną słownie, Zamawiający 
przyjmie za cenę oferty cenę podaną słownie.  

4. Cena może być tylko jedna, cena nie ulega zmianie przez okres związania ofertą.  
5. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto obejmującą podatek VAT. 
6. Cenę podaną w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  
7. Przyjmuje się, że zastosowanie niewłaściwej stawki podatku VAT, stanowić będzie błąd w 

obliczeniu ceny oferty, skutkujący odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.  
8. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w Formularzu 

oferty – załącznik nr 1 do SIWZ), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  Brak wskazania 
w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) informacji czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług będzie uznawane jako informacja, że wybór oferty wykonawcy nie będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług. 

9. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Ustawy, 
spowoduje odrzucenie oferty. 

 
 
 
XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:  300 000,00 zł (słownie: trzysta 

tysięcy 00/100 zł). 
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) 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 (Dz.U. z 2007 r. Nr 
42, poz. 275). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy 
Zamawiającego nr  22 1160 2202 0000 0001 6285 3611  (Bank Millennium S.A.) 

w tytule należy wskazać "wadium – znak sprawy RGKiM.271.10.2020.ACH”. 
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się 

na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne 
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żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i powinna zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta 
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

2) kwotę gwarancji, 
3) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……. do dnia ………”, 
4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego 

w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. 

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, dokument musi być opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. 

7. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy złożyć w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy zakupowej. 

8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w 
którym upływa termin składania ofert. 

9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z  zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 
4a ustawy. 

10. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 
przez Zamawiającego. 

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa  
w art. 25 ust. 1,oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził 
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

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

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 
15. Powyższe zasady wnoszenia wadium dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz 

wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 
 
 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 
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2. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

 
XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT   
 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym 
kryterium oceny ofert: 

 

 
 

2. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

 

Nazwa 
kryterium Wzór 

Cena (C) 

Sposób oceny kryterium „ cena” (max. 60 punktów) 
 
Ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie z wzorem: 
C = (Cmin/Cof) * 100 * 60% 
gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
- Cof-  cena podana w ofercie 
 

 
Lp. 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium (waga) 

Maksymalna liczba punktów 
jakie może otrzymać oferta za 
dane kryterium 

1. Cena (C) 60 % 60 punktów 

2. Gwarancja na roboty 
budowlane (GR) 20 % 20 punktów 

3. Gwarancja na urządzenia 
(GU) 20 % 20 punktów 
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Gwarancja na 
roboty 

budowlane 
(GR) 

Sposób oceny kryterium „ gwarancja na roboty budowlane” (max. 20 punktów) 
 
Ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie z wzorem: 
 GR = (GRof/GRmax) * 100 * 20% 
gdzie: 
- GRof – okres gwarancji proponowany w ocenianej ofercie,  
- GRmax – najdłuższy okres gwarancji proponowany w ocenianych ofertach.  

 
Zamawiający dokona oceny oferty w przedmiotowym kryterium w oparciu  
o wskazane powyżej kryterium w następujący sposób: 
 

a) Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji 60 miesięcy na roboty 
budowlane (patrz: Roz. IV ust. 14 SIWZ); 

b) Zamawiający ustala maksymalny okres gwarancji 72 miesięcy na roboty 
budowlane. Gwarancja udzielona na dłuższy okres będzie traktowana jako 
udzielona na okres 72 miesięcy. 

Gwarancja na 
urządzenia 

(GU) 

 
 
Sposób oceny kryterium „gwarancja na urządzenia” (max. 20 punktów) 
 
Ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie z wzorem: 
 GU = (GUof/GUmax) * 100 * 20% 
gdzie: 
- GUof – okres gwarancji proponowany w ocenianej ofercie,  
- GUmax – najdłuższy okres gwarancji proponowany w ocenianych ofertach.  
 
Zamawiający dokona oceny oferty w przedmiotowym kryterium w oparciu  
o wskazane powyżej kryterium w następujący sposób: 

a) Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji 24 miesięcy na urządzenia 
(patrz: Roz. IV ust. 15 SIWZ); 

b) Zamawiający ustala maksymalny okres gwarancji 48 miesięcy na 
urządzenia. Gwarancja udzielona na dłuższy okres będzie traktowana 
jako udzielona na okres 48 miesięcy. 
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3. Ocena punktowa ofert będzie liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma 
oferta za poszczególne kryteria oceny ofert. Ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch 
miejsc po przecinku  

O (badana oferta) = C + GR+GU 
4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. 

Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio 
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość 
punktowa oferty. 

5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty. 

6. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.  

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

 
XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

1.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
1.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Pzp, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 

1.4.  unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
wyżej kryteria oceny ofert. 

3. Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia 
umowy.  

4. Najpóźniej na 10 dni przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu: 

4.1. Pełnomocnictwo do jej podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty 
dokumentów; 

4.2. Potwierdzenie wpłaty lub oryginał dokumentu potwierdzających wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

4.3. Kosztorysy ofertowe – ze względu na potrzeby rozliczeń z Zamawiającym. 
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XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY   
 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. 

3. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach: 
3.1. pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

22 1160 2202 0000 0001 6285 3611  (Bank Millennium S.A.) 
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3.3. gwarancjach bankowych; 
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
3.5. 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. 

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie wynosiła 30 % wysokości 
zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 
wady. 

 
 

XVIII. UMOWA 
 

1. Postanowienia umowy zawarto projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne przypadki 
zmian umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

 
 

XIX. PODWYKONAWCY  
 

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia przez Wykonawcę podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom. W przypadku powierzenia określonej części robót 
podwykonawcy, stosuje się poniższe zasady. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, wraz z wyszczególnieniem zakresu, jaki chce mu 
powierzyć. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

3. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo robót 
budowlanych, których niespełnienie powodować będzie zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu 
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przez Zamawiającego. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez 
Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, w szczególności w następujących przypadkach: 

3.1. umowa podwykonawcza nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 
3.2. w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały wartości 

wynagrodzenia/maksymalnej wartości umowy z tytułu wykonywania robót; 
3.3. postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę, 
zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót; 

3.4. postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie stron 
według zasad określonych w niniejszej umowie; 

3.5. Podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców 
(w przypadku gdy zostały określone); 

3.6. umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w umowie z 
Zamawiającym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie 
stanowiące podstawę wystawienia faktury za wykonane prace (odbiór 
częściowy, końcowy itp. stanowiący podstawę wystawienia faktury przez 
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego); 

3.7. umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż umowa z 
Wykonawcą; 

3.8. okres odpowiedzialności za wady jest krótszy od okresu odpowiedzialności za 
wady Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

3.9. umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 
budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności 
zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody 
Wykonawcy, 

3.10. umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy niż 14 
dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej. 

3.11. termin wystawienia i doręczenia faktury jest dłuższy niż 5 dni od daty podpisania 
protokołu odbioru. 

4. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez 
Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający, w 
terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia lub 
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 4 
będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody. 

6. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie może polecić 
Podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania. 

7. W przypadku odmowy określonej w ust. 5, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany 
umowy z podwykonawcą, uwzględniając zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane (wcześniej zaakceptowaną przez Zamawiającego) w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
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9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 3 pkt 3.10, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

12. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami 
powinny być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców jak za własne. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji 
udziela Wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych poszczególnym 
podwykonawcom. 

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu 
Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą, 
dalszym Podwykonawcą. 

16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane 
na zasadach określonych w art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych. 

17. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów 
podwykonawczych oraz zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania przez 
podwykonawców. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

20. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, Wykonawca 
jest zobowiązany załączyć do wystawionej przez siebie faktury: 
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1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami 
wystawionych przez nich faktur i protokołami odbioru; 

2) dowodów zapłaty wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców. Dowodem 
zapłaty jest kopia polecenia przelewu; 

3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, złożone nie 
wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie 
zalega z żadnymi wymagalnymi zobowiązaniami w stosunku do 
podwykonawców, lub dalszych podwykonawców wynikającymi z umowy 
podwykonawstwa. 

21. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy 
do czasu uregulowania jego zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców. Jeśli opóźnienie w zapłacie wymagalnego należnego podwykonawcom lub 
dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiający ma prawo dokonać zapłaty kwoty 
należnej Podwykonawcom bezpośrednio na jego rzecz, pomniejszając Wykonawcy 
wynagrodzenie o zapłacone Podwykonawcy kwoty. 

22. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przyczyny odmowy zapłaty (uwagi) 
oraz szczegółowo umotywuje Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani warunków jego 
umowy z podwykonawcą w terminie 7 dni, od dnia wystąpienia o uzasadnienie przez 
Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania 
wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, a także domagania się 
od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów 
umownych. 

23. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 
wykonane przez Podwykonawcę w przypadku: 
1) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody 

Zamawiającego, 
2) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, 
3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych 

przez Zamawiającego lub innego naruszenia art. 647 Kodeksu cywilnego. 
24. Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców,  

z zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca. 
25. Konieczność 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 
Zamawiającego. 

 
 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 

1. 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 VI ustawy Pzp. Środki 
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 
pkt 5 ustawy Pzp. 
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2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania, 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania 
dla tego rodzaju podpisu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.  

6. Terminy wniesienia odwołania: 
5.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w 
przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

5.2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - 
jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1 i pkt 6.2 w przypadku 
zamówień, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

5.5. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia, 

5.6. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia. 

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy 
Działu VI ustawy Pzp. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora znaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo Pocztowe (Dz. U z 2012 poz. 1529) jest równoznaczne z 
jej wniesieniem. 
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XXI. POSTANOWIENIA DODATKOWE 
 
Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy. 

 
 

XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

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”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Pucka ul. 
1 Maja 13 , 84-100 Puck; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miasta Pucka jest  
p. Tamara Lipska, kontakt e-mail: iodo@miastopuck.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
”Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego 
funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich” (ETAP I) realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie 
atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 
96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 
Ustawy, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych **; 
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
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 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) 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. 

 
 

XXIII. ZAŁĄCZNIKI  DO SIWZ 
 

L.p. 
Oznaczenie 
Załącznika Nazwa Załącznika 

1. Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty  

2. Załącznik nr 2 
wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
JEDZ 

3. Załącznik nr 3 
niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 

4. Załącznik nr 4 wzór wykazu wykonanych robot budowlanych 

5. Załącznik nr 5 
wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia 

6. Załącznik nr 6 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy 
kapitałowej 

7. Załącznik nr 7 projekt umowy 
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8. Załącznik nr  8 oświadczenia o braku podstaw wykluczenia  

9. Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa 
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Załącznik nr 1  

FORMULARZ OFERTOWY 

”Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich,  
turystycznych i żeglarskich” (ETAP I) 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

 

Nazwa...................................................................................................................................................... 

 

Siedziba................................................................................................................................................... 

 

Nr telefonu/faks....................................................................................................................................... 

 

nr NIP...................................................................................................................................................... 

 

nr REGON............................................................................................................................................... 

 

adres e-mail: ............................................................................................................................................ 

(jeśli Wykonawca posiada) 

Dane dotyczące Zamawiającego: 

 

Gmina Miasta Puck, ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck 

 

Zobowiązania Wykonawcy: 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: ………………..…………………. 

 

 za kwotę: 

….............................................. zł (netto) 

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

=       ................................................. zł (brutto) 
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słownie :........................................................................................................złotych (brutto) 

 

Poniżej przedstawiam szczegółową kalkulację ceny oferty: 

Zakres prac realizowanych w ramach zamówienia  

Etap Wartość netto Wartość brutto 

1. Konstrukcja i hydrotechnika   

2. Projekt  sieci elektrycznych i oświetlenia   

3. Projekt  wod-kan   

4. Projekt  drogowy   

5. Konstrukcja i hydrotechnika – roboty czerpalne 

Projekt  oznakowania nawigacyjnego 

  

6. Mała architektura   

RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO   

 

 
Oświadczam, że udzielam ……………miesięcznego okresu gwarancji na roboty budowlane, 
liczonego od daty odbioru końcowego (minimalny okres gwarancji 60 miesięcy – maksymalny okres 
gwarancji 72 miesiące). 
 
Oświadczam, że udzielam ……………miesięcznego okresu gwarancji na urządzenia, liczonego 
od daty odbioru końcowego (minimalny okres gwarancji 24 miesiące  – maksymalny okres 
gwarancji 48 miesiące). 
 
 
Zobowiązuję się wykonać zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania w terminie 
do dnia 30 czerwca 2023 r. 
 

Oświadczam, że: zapoznałem się ze SIWZ wraz z załącznikami oraz uzyskałem niezbędne informacje 
do przygotowania oferty i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na 
ustalonych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

Oświadczam, że akceptuję wzór umowy, stanowiący zał. nr 7 do SIWZ. 

Termin płatności: zgodnie z umową - zał. nr 7 do SIWZ. 
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Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 

 

Nazwisko, imię .................................................................................................... 

Stanowisko ........................................................................................................... 

Telefon...................................................Fax......................................................... 

 

Zakres*: 

- do reprezentowania w postępowaniu 

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

 

 

Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam osobiście/z udziałem podwykonawcy/ów.* 

W związku z art. 36 b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że zamierzam powierzyć 
następujące części zamówienia Podwykonawcom: 
....................................................................................................................................................................

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

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

……………. 

Firmy (nazwy) Podwykonawców: 

……………………………………………………………………………………. 

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

……………. 

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

…………….. 

 

 

Wykaz osób z ramienia Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym: 

 

1. ................................................................................................. 

2. ................................................................................................. 

3. ................................................................................................ 
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Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

 

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

 

Zastrzeżenie Wykonawcy: 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

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

 

Inne informacje Wykonawcy:  

OŚWIADCZAMY, że jesteśmy małym/średnim przedsiębiorstwem*  
Zgodnie z treścią załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.: 

1. Małe przedsiębiorstwo: 

a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz 

b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 

 

2. Średnie przedsiębiorstwo: 

a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz 

b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. 
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Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 
art. 14 RODO: 
OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

Informujemy, że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług, Rodzaj towaru lub usługi, których świadczenie będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług: ______________________________________________ Wartość ww. towaru lub 
usług bez kwoty podatku wynosi: __________________ PLN. 

 

 

_________________________________________  

imię i nazwisko Wykonawcy, miejscowość i data 

 

 

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

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji 
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do 
utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany 
zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia1. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej: 

Dz.U. UE  S numer S229, data 24.11.2020,  

Strona: https://ted.europa.eu/TED,  

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2020/S 229-563219 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające 
jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W 
przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego3 Odpowiedź: 

Nazwa:   
Gmina Miasta Puck ul. 1-go Maja 1  
84-100 Puck 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla 
umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, 
turystycznych i żeglarskich” (etap I) 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 

RGKiM.271.10.2020.ACH 

 
1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
2 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
3 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
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(jeżeli dotyczy)5: 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem7? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone8: czy wykonawca jest zakładem 
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”9 lub czy będzie realizował 
zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 

 
5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
6 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
7 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów EUR. 
8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
9 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
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jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 
należą dani pracownicy. 

 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C 
niniejszej części, uzupełnić część V (w 
stosownych przypadkach) oraz w każdym 
przypadku wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

 
10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
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Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami11? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby 
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 
form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

 
11 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 
określonych poniżej w części IV oraz 
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 
poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej 
części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb 
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności 
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane 
– tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla 
każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podwykonawców:  

[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych 
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego 
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane 
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 

 
12 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej13; 

2. korupcja14; 

3. nadużycie finansowe15; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością 
terrorystyczną16 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 
za przestępstwo na podstawie przepisów 
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 
jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony 
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]19 

 
13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). 
Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 
15 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 
16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia 
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji 
ramowej. 
17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 
(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 
18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Jeżeli tak, proszę podać20: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 
skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  
 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-
y), którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]21 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia22 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne, 
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne 
niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 

Podatki 
Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

 
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowiązki, dokonując płatności należnych 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące 
porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny? 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 24 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 

ZAWODOWYMI25 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw 
wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład 
stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych 
postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy26? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 

 
24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
26 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 



47 

 
 
Gmina Miasta Puck, 84-100 Puck, ul. 1-go Maja 13  Znak sprawy:RGKiM.271.10.2020.ACH 

 

 

c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych27; lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej28. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego29?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów30 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

 
27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
28 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) 
stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy 
wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 
29 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w 
inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w 
sprawie koncesji została rozwiązana przed 
czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 
w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 
o charakterze wyłącznie krajowym określone w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
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dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

[……][……][……]31 

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

 
31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 
oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 
których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w 
części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym prowadzonym w 
państwie członkowskim siedziby wykonawcy32: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 
usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy 
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

 
32 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą 
być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący33 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący34: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 
cały wymagany okres, proszę podać datę 
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia wykonawca 
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 
następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 
do Y36 – oraz wartość): 
[……], [……]37 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

 
33 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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6) W odniesieniu do innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub finansowych, 
które mogły zostać określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 
wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień 
publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia39 wykonawca zrealizował 
następujące główne dostawy określonego 
rodzaju lub wyświadczył następujące główne 
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych40: 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych41, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 
do następujących pracowników technicznych lub 

[……] 
 
 
[……] 

 
38 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
39 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
40 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, 
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa 
danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić 
odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
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służb technicznych o wykonanie robót: 

3) Korzysta z następujących urządzeń 
technicznych oraz środków w celu 
zapewnienia jakości, a jego zaplecze 
naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 
stosować następujące systemy zarządzania 
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 
do produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych lub 
zdolności technicznych, a w razie konieczności 
także dostępnych mu środków naukowych i 
badawczych, jak również środków kontroli 
jakości? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 
będzie mógł stosować następujące środki 
zarządzania środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 
ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 
narzędziami, wyposażeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi na potrzeby 
realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom43 następującą część 
(procentową) zamówienia: 

[……] 

 
42 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej 
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
43 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz 
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11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 
lub fotografie produktów, które mają być 
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 
świadectwo autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w 
stosownych przypadkach przedstawi wymagane 
świadectwa autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 
instytuty lub agencje kontroli jakości o 
uznanych kompetencjach, potwierdzające 
zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub 
norm, które zostały określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 
jakie inne środki dowodowe mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania 
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

 
polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski 
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego mogą 
zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do 
złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi 
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które 
ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
każdego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla 
każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie45 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]46 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 
wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, 
w których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w 
dowolnym państwie członkowskim47, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już 
posiada odpowiednią dokumentację. 

 
44 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub 
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę 
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
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Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których 
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić 
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               

 
48 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Załącznik nr 3 

 

 

ZOBOWIĄZANIE  PODMIOTU TRZECIEGO 

do oddania zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia  
w trybie art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na wykonaniu robót 
budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla 
umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich” (ETAP I), oświadczam co 
następuje: 

 

1) zobowiązuję się do oddania na rzecz……………………………………………………………………………. 
     (wskazać nazwę i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do 

dyspozycji zasoby)  

niezbędnych zasobów w postaci*: 

- zdolności techniczne lub zawodowe  tj.: ……………………………………………………………………………. 

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

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

- sytuacji finansowej lub ekonomicznej tj. …………………………………………………………………………… 

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

* należy zaznaczyć właściwy punkt i opisać udostępniany zasób lub podać dane (np. imię i nazwisko 
udostępnianej osoby; przynajmniej dokładną nazwę usługi, roboty budowlanej, itp.)   

 

2) W przypadku  polegania na zasobach innego podmiotu w celu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia proszę o 
wskazanie jaki zakres czynności zostanie  zrealizowany przez ten podmiot: 

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

 

3) Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania, o których 
mowa w art. 24               ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 
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…........................., dnia ….............. 

(miejscowość i data) 

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

(Podmiot udostępniający/ 

osoba upoważniona do występowania 

w imieniu Podmiotu) 
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                                                                                                                         Załącznik nr 4  

 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

LP Przedmiot – rodzaj robót budowlanych Data wykonania robót 
budowlanych 

Miejsce wykonania robót 
budowlanych 

1 

 

 

   

2 

 

 

   

3 

 

 

   

 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wykazu  dowody określające 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 którym 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. 

 

 

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

 

         ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 5 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ  

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA  

 

Nazwa Wykonawcy ……………………………..…………………………………………………………….. 

 

Adres                     …………………………………..………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Nazwisko 

i 

imię 

 

Wykształcenie 

 

Kalifikacja zawodowe, 
rodzaj i zakres 

uprawnień 
budowlanych 

 

Funkcje przy realizacji 
zamówienia 

(zakres czynności) 

 

Podstawa 
dysponowania 

osobami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

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

         ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 6 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEZNOŚCI 

LUB BRAKU PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:……………………………………………………......................................... 

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

(podać nazwę oraz adres wykonawcy/wykonawców) 

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie 
przetargu niegraniczonego na realizację zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych w 
ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia 
rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich” (ETAP I) w trybie art. 24 ust. 11 ustawy 
Pzp oświadczam (proszę o postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce):  

   

□ nie należę do żadnej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. ochronie 
konkurencji i konsumentów – t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1076 ze zm.), 

 

□ z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu nie należę do tej 
samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. ochronie konkurencji i 
konsumentów – t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1076 ze zm.),  

 

□ wspólnie z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu 
należę do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. ochronie 
konkurencji i konsumentów – t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1076 ze zm.), i przedkładam niżej wymienione 
dowody, że powiązania między nami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym 
postępowaniu:………………………………………...................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………...... 
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l.p. podmioty należące do grupy kapitałowej 

  

  

  

  

 

 

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

              miejscowość i data                                            podpis 
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Załącznik nr 7  

 
 

UMOWA NR.…….2020 
zawarta w Pucku w dniu ……………. 

 
pomiędzy: 
Gminą Miasta Puck, NIP 5871566983, REGON  191675439, 

ul. 1 Maja 13 , 84-100 Puck, woj. pomorskie, Polska,  

reprezentowaną przez: 

Burmistrza – Hannę Pruchniewską 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Wioletty Joskowskiej,   
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a  
……………………………………...., zwanym dalej „Wykonawcą”  
o następującej treści: 

 
 

§ 1 - Przedmiot umowy 

I. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem 
inwestycyjnym pn.: ”Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego 
funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich” (ETAP I). 

II. Roboty budowlane wykonane będą zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym z 
dnia ………..... r. na zasadach ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), specyfikacją istotnych warunków zamówienia (zwaną dalej: 
SIWZ), zasadami wiedzy technicznej oraz pozwoleniami na budowę. 

III. Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 
do SIWZ. 

 

 

§ 2 – Podwykonawstwo 

Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście* - z udziałem 
podwykonawców w zakresie robót*:       ................................................................., 

  

§ 3 - Termin wykonania zamówienia 

a. Strony umowy ustalają następujące terminy realizacji robót: 
1) termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem 

protokolarnego przekazania terenu Wykonawcy. 
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2) Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu Zamówienia w terminie nie dłuższym niż do 
dnia 30 czerwca 2023 r.  
 

 

§ 4 - Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a. wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w ciągu 7 dni od dnia 

podpisania umowy o zamówienie publiczne,  
b. odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 
c. terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace 

 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych udostępnionych 
przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy. 

 

§ 5 - Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. przejęcie terenu robót od Zamawiającego, zabezpieczenie terenu robót oraz organizacja 

zaplecza budowy; 
2. zapewnienie na własny koszt transportu materiałów z rozbiórki i odpadów do miejsc ich 

wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzający odpady 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 
z następujących ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 
2019 r., poz. 1396) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 
701); 

3. uzyskanie zgody odpowiedniego organu na czasowe zajęcie pasów drogowych – o ile będzie 
to konieczne. Koszty zajęcia pasa drogowego Wykonawca uwzględni w wynagrodzeniu 
ryczałtowym; 

4. stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wszystkie środki transportu 
używane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie i posiadać odpowiednie 
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. Na przejazdy pojazdów nienormatywnych po 
drogach publicznych Wykonawca musi uzyskać zezwolenie od właściwych władz, stosownie 
do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie 
zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych z dnia 22 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 764). Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy;  

5. zakupienie na własny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbędnej ilości nowych 
materiałów potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu ich 
wartości przez Zamawiającego. Zastosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom 
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r., poz. 1186 ) oraz 
ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z (Dz. U. z 2019r. poz. 266). 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu w szczególności certyfikaty „na 
znak bezpieczeństwa”, certyfikaty zgodności lub deklaracji zgodności, atesty, świadectwa 
pochodzenia używanych materiałów, wyniki badań, prób. Przedstawienie przez Wykonawcę 
certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia 
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Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie 
robót; 

6. zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji; 
7. zapewnienie mieszkańcom dojazdu do posesji w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji; 
8. opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania 

robót; 
9. utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania 

na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 
10. zapewnienie w czasie robót - na jej terenie w granicach przekazanych przez Zamawiającego 

należytego ładu  i porządku, zapewnienie ochrony znajdujących się na terenie obiektów, 
sieci oraz urządzeń, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym oraz 
utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

11. umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego i pracownikom 
jednostek sprawujących  funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom 
Zamawiającego; 

12. kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów. 
Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane; 

13. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 
obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

14. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 
robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 
usunięcia; 

15. ponoszenie odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór 
mienia na terenie robót - na własny koszt, jak i za szkody powstałe w trakcie trwania robót 
na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

16. ponoszenie odpowiedzialności za szkody będące następstwem niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się 
pokryć w pełnej wysokości; 

17. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 
które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

18. uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności 
zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa 
(branżowymi) nadzorów technicznych, w tym z gestorami sieci oraz zapewnienie nadzoru 
archeologicznego; 

19. zapewnienie wykonania i nadzorowania robót objętych umową przez osoby posiadające 
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; 

20. zapewnienie opracowania przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robót; 

21. wykonanie i przedłożenie dokumentacji powykonawczej łącznie z dokumentacją geodezyjną 
(operat techniczny inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzonym zawiadomieniem o jego 
złożeniu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji i Kartografii), protokołami odbioru 
technicznego, wszelkimi wymaganymi próbami zakończonymi wynikiem pozytywnym i inne, 
bezwzględnie konieczne dokumenty wymagane do uruchomienia i oddania w użytkowanie, 
zachowaniem warunków określonych z decyzjach pozwolenia na budowę; 

22. sporządzenie kosztorysów powykonawczych – wg wskazań Zamawiającego; 
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23. ponoszenie kosztów zużycia wody oraz energii elektrycznej oraz innych mediów; 
24. przekazanie na dzień odbioru końcowego instrukcji bezpiecznej eksploatacji obiektu 

budowlanego;  
25. przygotowanie kompletu dokumentów do zgłoszenia zakończenia wykonania robót 

budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach przez odpowiednie służby oraz nadzór 
budowlany, a także uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie; 

26. współpraca z Inżynierem Kontraktu wyłonionym do sprawowania nadzoru nad realizacją 
inwestycji 

27. sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego z podziałem miesięcznym i jego 
uzgodnienie z Zamawiającym (po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Inżyniera 
Kontraktu) najpóźniej w terminie 30 dni od podpisania Umowy. Harmonogram rzeczowo-
finansowy stanowi integralną część Umowy. Harmonogram rzeczowo – finansowy winien 
być sporządzony z podziałem miesięcznym na asortymenty robót według działów STWiORB 
poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobów wykorzystywanego 
sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz będzie zawierał 
harmonogram płatności jako sumę należności za poszczególne asortymenty robót 
realizowanych w danym kwartale rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej znaczących 
będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione 
na grafik Harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie harmonogramu robót, z 
uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem 
daty zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego. W 
planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót 
Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, 
typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego. 

28. przedstawienie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do 
kierowania robotami budowlanymi wraz z aktualnym wpisem do izby inżynierów, przez 
osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne 
za kierowanie robotami budowlanymi, najpóźniej w terminie 30 dni od podpisania Umowy 

2. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w § 5 ust 1 pkt 19 w trakcie realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni 
od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 
osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których 
mowa winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na 
niego w umowie, w przepisach prawa oraz odpowiedzialność za skutki ich niewykonania lub 
nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz osób trzecich. 

4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga aby osoby realizujące 
przedmiot Zamówienia, których charakter pracy polega na wykonywaniu czynności zgodnie z 
art. 22 § 1 K.p. były zatrudnione na umowę o pracę, tj. w szczególności pracownicy, którzy będą 
wykonywać czynności w zakresie prac fizycznych ogólnobudowlanych, pracownicy ochrony, 
pracownicy porządkowi, operatorzy sprzętu pływającego, operatorzy innego sprzętu 
mechanicznego. 

5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w 
trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w ust. 4. Kopia umowy o pracę 
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
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pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: 
imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania. Zamawiający dopuszcza możliwość weryfikowania ww. 
obowiązku na podstawie oświadczenia Wykonawcy 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z osobami 
wykonującymi czynności, o których mowa w ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
lub nie złożenie stosownego oświadczenia zgodnie z ust. 5, będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników podstawie umowy o pracę. 

 
§ 6 – Ubezpieczenie  

1. Od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do dnia końcowego odbioru robót 
budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody 
wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstałe w mieniu należącym do 
Zamawiającego, jak i uszkodzenia ciała, śmierć, szkodę w mieniu osób trzecich. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej na cały okres realizacji zadania na kwotę nie mniejszą 
niż 10 000 000 zł. 

 

 

 

§ 7 - Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia  

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości: …………… zł (słownie 
złotych: ……………….. groszy). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w kwocie ………….…zł. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót 
objętych  § 1 niniejszej umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust.1 niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy: ………………….. 

5. Ustala się, że wartość wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy: 
1) w roku 2021: 15% wynagrodzenia brutto, 
2) w roku 2022: 45% wynagrodzenia brutto,  
3) w roku 2023: 40% wynagrodzenia brutto,  

przy czym Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ww. wartości, jeśli będzie dysponować 
większymi środkami w budżecie na sfinansowanie zamówienia w danym roku. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego zamówienia poprzez 
zaniechanie niektórych robót (na podstawie wyraźnego oświadczenia Zamawiającego), wraz ze 
zmianą wysokości wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności 
powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową. W razie całkowitego zaniechania robót danego rodzaju wynagrodzenie 
Wykonawcy jest pomniejszane o kwotę przewidzianą w kosztorysie ofertowym za te roboty 
przedłożonym Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. W razie częściowego zaniechania 
robót danego rodzaju rozliczenie następuje na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych 
robót danego elementu, który to obmiar potwierdzony będzie przez Wykonawcę robót, 
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Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. 
7. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową oraz faktury 

częściowe wystawione po protokolarnym odbiorze robót. 
8. Ustala się fakturowanie kwartalne. Przez kwartał rozumie się kwartał roku kalendarzowego. 

Zamawiający zastrzega możliwość wystawienia nie więcej niż jednej faktury za każdy kwartał 
wykonywania robót objętych umową. Faktury częściowe (kwartalne) wystawiane będą i 
dostarczane Zamawiającemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru częściowego 
za dany kwartał, w którym wykonywane były roboty, przy czym w ostatnim kwartale danego 
roku Wykonawca wystawi fakturę do 10 grudnia danego roku. Wartość brutto faktury końcowej 
nie może wynosić mniej niż 10 % wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1.  

9. Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru częściowego. Jeżeli dany 
zakres robót będący podstawą odbioru częściowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
był wykonywany przy udziale Podwykonawców, Zamawiający wymaga przedłożenia protokołu 
odbioru robót wykonywanych przez Podwykonawców. Warunkiem zapłaty przez 
zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1, ustawy Pzp 
biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

10. Protokół odbioru częściowego podpisany będzie przez upoważnionych przedstawicieli: 
Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Wykonawcy. 

11. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli: Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Wykonawcy (kierownika 
budowy lub kierownika robót). 

12. Do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będą dokumenty określone w § 12 
ust. 20 umowy.  

13. Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży ponadto: 
a. zestawienie wszystkich faktur/rachunków zapłaconych Podwykonawcom; 
b. oświadczenia wszystkich Podwykonawców o zapłacie przysługujących im 

wynagrodzeń w całości wraz z dowodami zapłaty ostatniej faktury/rachunku. 
14. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty, do czasu ich zapłaty. 

15. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

16. Termin płatności faktur wynosi 30 dni, licząc od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. 
Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu 
wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy. 
 

§ 8 - Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 
1) robót zanikających oraz ulegających zakryciu; 
2) częściowe (kwartalne), stanowiące podstawę do wystawienia faktury częściowej za 

wykonanie zakończonych elementów robót zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem  
rzeczowo-finansowym 

3) końcowy – po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. 
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2. Odbiory robót zanikających oraz ulegających zakrycie dokonywane będą przez Inżyniera 
Kontraktu 

3. Odbiory częściowe dokonywane będą przez przedstawicieli: Zamawiającego, Inżyniera 
Kontraktu  
i Wykonawcy.  

4. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2   
Inżynierowi Kontraktu. 

5. Dokonanie odbioru częściowego robót następuje protokołem odbioru częściowego na 
podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu wykazu robót wykonanych zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo – finansowym. 

6. Wykonawca zgłosi zakończenie wszystkich robót budowlanych i gotowość do ich odbioru 
końcowego pisemnie Zamawiającemu z określeniem daty zakończenia robót. 

7. Odbiór końcowy robót budowlanych jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę 
wszystkich robót budowlanych składających się na przedmiot umowy oraz uzyskaniu ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy 
wpisanego do dzienników budowy i potwierdzeniu tego faktu przez Inżyniera Kontraktu, po 
zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 6. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed wbudowaniem dokumenty 
(atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo 
budowlane (opisane i ostemplowane przez osobę Kierownika budowy i zaakceptowane przez 
Inżyniera Kontraktu). 

9. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 

1) pismo  potwierdzające gotowość do odbioru potwierdzone wpisem Kierownika budowy i 
Inżyniera Kontraktu, 

2) oświadczenie Kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, 
sztuką budowlaną, odpowiednimi przepisami i normami a przy zmianach potwierdzenie, że 
zmiany zostały zaakceptowane przez właściwego Inspektora nadzoru/ Inżyniera Kontraktu i 
Nadzór Autorski oraz, że teren budowy został uprzątnięty, 

3) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, 

4) inne niezbędne dokumenty potwierdzające wymagania techniczne i jakościowe, 
5) instrukcję bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego; 
6) dokumentację powykonawczą, zaakceptowaną przez Inspektorów nadzoru/ Inżyniera 

Kontraktu, w układzie branżowym wraz z odbiorami branżowymi, próbami i sprawdzeniami z 
wynikiem pozytywnym – w 2 kompletach drukowanych i 1 komplet w wersji elektronicznej 
na nośniku (płycie CD, DVD);  

7) operat techniczny inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzonym zawiadomieniem o jego 
złożeniu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji i  Kartografii; 

8) ostateczne pozwolenie na użytkowanie. 
10. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru w terminie do 7 dnia roboczego od daty 

pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru 
częściowego/końcowego. 

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający odmawia odbioru 
do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
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12. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszeń w toku czynności odbioru lub w 
okresie rękojmi, które nie nadają się do usunięcia albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca 
nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może: 
1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, 

technicznej lub estetycznej robót określonej wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej 
możliwości, przez biegłego rzeczoznawcę budowlanego wybranego przez Zamawiającego, 
albo 

2) zażądać od Wykonawcy wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy 
tym prawo potrącenia poniesionej szkody z wynagrodzenia, z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia, 

3) dokonać robót na koszt Wykonawcy potrącając ich wartość i poniesioną szkodę z 
wynagrodzenia, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia - 
co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

13. Terminem wykonania przedmiotu Zamówienia jest dzień zakończenia realizacji wszystkich 
robót określonych w SIWZ i uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie. 
 

§ 9 - Przedstawiciele stron umowy 

1. Zamawiający zapewnia na swój koszt nadzór inwestorski. 
2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy. 

 
§ 10 - Kary umowne 

1) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 
a. 0,05% wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w 

wykonaniu przedmiotu umowy; 
b. 10% wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1, w przypadku odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Strony przewidują 
możliwość dochodzenia tej kary po odstąpieniu od umowy z tytułu jej niewykonania przez 
Wykonawcę w całości lub części; 

c. 0,02% wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1 za brak zapłaty lub nieterminową 
zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, liczoną 
za każdy dzień od upływu terminu wskazanego za ostateczny dzień zapłaty do dnia zapłaty 
wynagrodzenia; 

d. 0,3% wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1, za nieprzedłożenie do 
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie  z § 12 ust. 2; 

e. 0,3% wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1, za nieprzedłożenie poświadczonej 
za zgodność  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 
określonym  
w § 12 ust. 8 i 9; 

f. 0,3% wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1, w przypadku braku zmiany 
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia; 

g. 0,05% wynagrodzenia umownego, określonego w §7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w 
usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji i 
rękojmi, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek; 

h. za nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii umów o pracę osób wykonujących czynności, o 
których mowa w § 5 ust. 4 lub oświadczenia Wykonawcy w wysokości 100,00 zł za każdy 
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rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w § 5 ust. 5 umowy za każdą 
osobę. 

i. za nieprzedłożenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo - finansowego, o którym 
mowa w § 5 ust. 27 w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od 
terminu określonego w tym punkcie. 

2) Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wystawionej faktury. 
3) Wykonawca nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy bez zgody Zamawiającego (cesja). 
4) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.  
5) Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego, określonego w §7 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  z 
przyczyn zawinionych po stronie Zamawiającego. 
 

 
§ 11 - Odstąpienie 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy, w następujących przypadkach: 
a. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy                         w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy oraz mimo 
pisemnego wezwania nie kontynuuje ich; 

b. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 
umowy 
 i przerwa ta, mimo pisemnego wezwania, trwa dłużej niż 7 dni; 

c. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku 
odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach i Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy, ustalonego na podstawie inwentaryzacji wykonanych robót, 
przygotowanej zgodnie z zapisami ust. 4 pkt 3 niniejszej umowy; 

d. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 
umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami 
Zamawiającego; 

e. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 
f. w przypadku, gdy wartość rzeczywiście wykonanych robót będzie stanowiła mniej niż 70% 

wartości robót wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w danym kwartale.  
2. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym 
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może 
od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 
podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie 
powinno nastąpić w terminie 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniającej, z zastrzeżeniem 
ust. 1 pkt 3. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 
a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
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b. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

c. w terminie 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia - protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, 

d. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 
Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5. Odstąpienie dotyczy umowy w części niewykonanej. 
 

§ 12 – Podwykonawstwo 
1. W przypadku powierzenia określonej części robót podwykonawcy, stosuje się poniższe zasady. 
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w 
trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 
wraz z wyszczególnieniem zakresu, jaki chce mu powierzyć. Przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo robót 
budowlanych, których niespełnienie powodować będzie zgłoszeniem zastrzeżeń lub sprzeciwu 
przez Zamawiającego. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez 
Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, w szczególności w następujących przypadkach: 
I.2.6.1.1. umowa podwykonawcza nie określa Stron, pomiędzy którymi 

jest zawierana; 
I.2.6.1.2. w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały wartości 

wynagrodzenia/maksymalnej wartości umowy z tytułu wykonywania robót; 
I.2.6.1.3. postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez 
Wykonawcę, zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót; 

I.2.6.1.4. postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają 
rozliczenie stron według zasad określonych w niniejszej umowie; 

I.2.6.1.5. Podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SIWZ 
dla Podwykonawców (w przypadku gdy zostały określone); 

I.2.6.1.6. umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w 
umowie z Zamawiającym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowiące 
podstawę wystawienia faktury za wykonane prace (odbiór częściowy, końcowy itp. 
stanowiący podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego); 

I.2.6.1.7. umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy 
niż niniejsza umowa; 

I.2.6.1.8. okres odpowiedzialności za wady jest krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

I.2.6.1.9. umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania 
umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w 
szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody 
Wykonawcy, 
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I.2.6.1.10. umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej 

I.2.6.1.11. termin wystawienia i doręczenia faktury jest dłuższy niż 5 dni 
od daty podpisania protokołu odbioru. 

4. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez 
Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający, w terminie 
14 dni od przedłożenia mu projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie 
pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego. 

5. Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 4 
będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody. 

6. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie może polecić 
Podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania. 

7. W przypadku odmowy określonej w ust. 5, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany 
umowy z podwykonawcą, uwzględniając zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, (wcześniej zaakceptowaną przez Zamawiającego) w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 3 pkt 10, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

12. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami 
powinny być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców jak za własne. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela 
Wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych poszczególnym podwykonawcom. 

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
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15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu 
Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą, 
dalszym Podwykonawcą. 

16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane na 
zasadach określonych w art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych. 

17. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów 
podwykonawczych oraz zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania przez 
podwykonawców. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

20. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany załączyć do wystawionej przez siebie faktury: 
1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych 

przez nich faktur i protokołami odbioru; 
2) dowodów zapłaty wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców. Dowodem zapłaty jest kopia 
polecenia przelewu; 

3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w 
dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi 
wymagalnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, lub dalszych 
podwykonawców wynikającymi z umowy podwykonawstwa. 

21. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do 
czasu uregulowania jego zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 
Jeśli opóźnienie w zapłacie wymagalnego należnego podwykonawcom lub dalszym 
wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiający ma prawo dokonać zapłaty kwoty należnej 
Podwykonawcom bezpośrednio na jego rzecz, pomniejszając Wykonawcy wynagrodzenie o 
zapłacone Podwykonawcy kwoty. 

22. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przyczyny odmowy zapłaty (uwagi) oraz szczegółowo 
umotywuje Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani warunków jego umowy z 
podwykonawcą w terminie 7 dni, od dnia wystąpienia o uzasadnienie przez Zamawiającego. 
Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się 
Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, a także domagania się od podwykonawcy 
złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych. 

23. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 
wykonane przez Podwykonawcę w przypadku: 

1) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego, 
2) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, 
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3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych przez 
Zamawiającego lub innego naruszenia art. 647 Kodeksu cywilnego. 

x. Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców, z 
zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca. 

y. Konieczność 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

 
 

 § 13 - Gwarancja i rękojmia   
a) Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na: 

a) roboty budowlane na okres ….. miesięcy od daty odbioru końcowego.  
b) urządzenia na okres ….. miesięcy od daty odbioru końcowego  

b) Okres rękojmi na przedmiot umowy wynosi 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego bez uwag. 

c) Gwarancja obejmuje: 
1. przeglądy gwarancyjne, 
2. usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia w momencie 

odbioru jak i powstałych w okresie gwarancji, 
3. koszty przeglądów gwarancyjnych. 

d) Wezwanie na przegląd gwarancyjny zostanie przesłane Wykonawcy w formie pisemnej. Na 
okoliczność przeglądu gwarancyjnego zostanie sporządzony protokół. 

e) W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas przeglądu gwarancyjnego Wykonawca 
zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu z 
przeglądu gwarancyjnego. 

f) Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek działania siły 
wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności. 

g) W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i 
usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez 
Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 

h) Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

i) Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, 
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

j) Po upływie terminów ustalonych na usunięcie wad, usterek i ponownym jednokrotnym 
wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić 
realizację ze środków wniesionych przez Wykonawcę na zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wartość zabezpieczenia Wykonawca 
zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do zapłaty kwoty uzupełniającej. 

k) Zapis ust. 10 nie wyklucza prawa potrącenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 

 
 
 

§ 14 – Zabezpieczenie  
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1) Strony potwierdzają, że Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 5%. wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej 
brutto), o którym mowa w §7 ust. 1, tj. .... zł (słownie: ........ groszy) w formie .............. 

2) Jeżeli dochodzi do przedłużenia terminu realizacji zamówienia lub okresu rękojmi za wady, 
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenia lub 
wnieść nowe na wydłużony okres. 

3) Jeżeli Wykonawca nie wypełnia dyspozycji ust. 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wstrzymania wypłaty wynagrodzenia lub zajęcia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy odpowiedniej jego części. 

4) Zamawiający zwróci lub zwolni 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 
dni od dnia ostatecznego odbioru robót (bez zastrzeżeń) i uznania ich za należycie wykonane. 
Pozostała część w wysokości 30 % zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 

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

6) W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

7) Wypłata, o której mowa w ust. 6, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
§ 15 – Dopuszczalne przypadki zmian postanowień zawartej umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu 
wymogów z art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za 
zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie 
należytemu wykonaniu umowy. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 
zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym 
zakresie oraz na następujących warunkach: 

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót 
budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o 
ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

1. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

2. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego, 

3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
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b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie lub umowie ramowej, 

3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić 
nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji 
lub nabycia  dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia 
oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

4) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku 
zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie, 

5) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących 
przypadkach: 

a) wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli z powodu niekorzystnych warunków 
atmosferycznych polegających na intensywnych opadach deszczu, gradu itp. oraz w 
przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych panujących w trakcie realizacji umowy, 
których nie dało się przewidzieć z należytą starannością, wykonawca zmuszony jest 
przerwać realizację robót lub nie jest w stanie ich realizować w normalnym trybie 
czynności, a nie jest możliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. W takiej sytuacji termin 
realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi okolicznościami okres; 

b) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej; 
c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, działań osób po 
stronie Zamawiającego, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji 
zamówienia; 

d) zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które 
spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; 

e) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do 
prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową; 

f) wstrzymania robót spowodowanego wykryciem na przykład substancji i przedmiotów 
niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych; 

g) wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują 
przerwę w pracach na okres dłuższy niż 2 tygodnie; 

h) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

i) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, 

j) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 
zostać wydane oraz opóźnienie to nie jest następstwem okoliczności, za które 
wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

k) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od wykonawcy; 

l) rezygnacji przez Zamawiającego z części robót, 
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m) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenowych i gruntowych, 

n) wystąpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów 
budowlanych, niewybuchów, niewypałów lub wykopalisk archeologicznych, 

o) wystąpienia konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub brak 
dostępności materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

p) wystąpienia sytuacji, utrudniającej wykonanie robót niezbędnych do zrealizowania 
przedmiotu umowy, ze względu na zasady wiedzy technicznej. 
 

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, 

 

6) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji 
zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych 
mających wpływ na wykonanie zamówienia, 

7) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie 
zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes 
Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna, 

8) zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych 
przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja 
zadania według dokumentacji projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu 
umowy, byłaby niemożliwa lub gdy zaistniałaby, z przyczyn wynikających z dokumentacji 
projektowej, konieczność wstrzymania prowadzonych przez wykonawcę robót 
budowlanych; dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji 
oraz zmianę terminu zakończenia robót budowlanych (w związku z koniecznością 
opracowania i uzgodnienia rozwiązań niezbędnych do właściwej realizacji robót); w umowie 
zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej 
oraz wykonanych na jej podstawie robót budowlanych oraz zmiany dotyczące terminów: 
zostanie określony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin 
zakończenia robót budowlanych, 

9) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; przez 

okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, obejmujące w 
szczególności stany wojny, epidemii, pożaru, działania wojenne (bez względu na to czy 
wojna została wypowiedziana), inwazje, działania wrogów zagranicznych; rebelie, 
terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; 
rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy 
lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, działania sił przyrody, w tym nietypowe 
dla danej pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp. 

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 
przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, 
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które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 
świadczeniami; 

c) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych , w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

d) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru zmiany sposobu wykonywania 
umowy poprzez podwykonawców, przy czym aneks uwzględni wówczas wymogi 
określone art. 647' k.c. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego na 
wniosek każdej ze Stron umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych 
etapów robót lub ich kolejności. W przypadku, gdy zmiana harmonogramu rzeczowo-
finansowego będzie miała wpływ na realizację postanowień umownych, Zamawiający dopuszcza 
zmianę treści umowy w zakresie zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów umowy z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku 
do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wynagrodzenia 
Wykonawcy. Wynagrodzenie brutto będzie stałe przez okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu 
dopuszcza się następujące zmiany wynagrodzenia brutto, w przypadku zmiany:    

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;  

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 

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

6. W przypadku zmian określonych w ust. 5 Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z 
wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające 
zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że 
zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia, oraz określić stopień, 
w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. W przypadku uznania przez Zamawiającego 
zasadności wprowadzenia zmian do umowy, zmiana wynagrodzenia nastąpi w formie aneksu do 
umowy. 

7. W przypadku zmiany stawki VAT przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 
określonego w § 7 ust. 1, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia niniejszej Umowy, 
wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez 
zastosowanie zmienionej stawki VAT. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za wykonywanie Umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki 
podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do 
której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku. Powyższa 
zmiana wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 

8. W przypadku zmiany powszechnie obowiązującego prawa - w zakresie mającym wpływ 
na realizację obowiązków umownych - Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie 
zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów umowy z obowiązującym prawem. 
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9. Zamawiający dopuszcza zamianę treści umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek i 
błędów pisarskich poprzez ich poprawienie, tzn. przekreślenie błędnej treści i wpisanie poprawnej 
oraz opatrzenie jej podpisem przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 

 

 
§ 16 - Postanowienia końcowe 

1.  Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), ustawy z dnia 
07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 
2019 r., poz. 1145), o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej, 
oraz 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. 

 
§ 17 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 
1 dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
________________________                                                        _____________________ 
         ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA 
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Załącznik nr 8 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  
W SPRAWIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA  

OKREŚLONYCH W ART. 24 UST. 1 PKT 15 i 22 PZP  

 

 

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: ”Rozbudowę i przebudowę portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego 
funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich” (ETAP I) 

 

Ja niżej podpisany………………………………….……………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz……….…………………………………………………………………………… 

 

oświadczam, że:  

- w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;  

- w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję nie orzeczono tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

- Wykonawca, którego reprezentuję nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.); 

 

 

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

 

         ………………………………………… 

(podpis) 


