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§1 
INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zamawiający - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wileńska 14A, 
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr 0000031521, kapitał zakładowy w wysokości 1 540 606 500,00zł,  
NIP 526-25-57-278, REGON 017319719, 
Oddział Podlaski z siedzibą w Białymstoku, Białystok ul. Kopernika 60, 
Adres internetowy: www.polregio.pl 
Poczta elektroniczna: sekretariat.bialystok@p-r.com.pl 
2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsze Ogłoszenie o przetargu (zwane dalej „Ogłoszeniem”), 
oznaczone jest znakiem PRTL2-252-12/2018 i zatytułowane jako „Wykonanie projektu i budowa 
stanowiska do ręcznego mycia zewnętrznego pasażerskich pojazdów szynowych w Białymstoku”. 
Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich 
kontaktach z Zamawiającym. 
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne 
dokumenty przygotowywane w postępowaniu, jak również umowa na realizację przedmiotu 
zamówienia, sporządzane będą w języku polskim.  
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
5. Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest poprzez platformę zakupową Open Nexus 
(https://platformazakupowa.pl) w trybie przetargu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.  
6. Postępowanie jest dwuetapowe: I etap - złożenie oferty wstępnej, II etap – negocjacje ostatecznej 
ceny lub aukcja elektroniczna.   
7. Oferta wstępna może być złożona wyłącznie przez Platformę zakupową Open Nexus  
do wyznaczonego dnia zakończenia I etapu postępowania. Po zakończeniu drugiego etapu 
postępowania, Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty finalnej. 
8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy.  
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

1) zmiany warunków prowadzonego postępowania; 
2) zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny; 
3) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez dokonania wyboru oferty  

i bez podania przyczyny; 
4) odrzucenia oferty (zarówno wstępnej, jak i ostatecznej), jeżeli jest ona niezgodna z przepisami 

prawa lub nie odpowiada treści Ogłoszenia lub została złożona przez Wykonawcę podlegającego 
wykluczeniu na podstawie § 4 Ogłoszenia. 

§2 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI JEGO REALIZACJI 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i budowa stanowiska do ręcznego mycia 
zewnętrznego pasażerskich pojazdów szynowych w Białymstoku, przy ul. Kopernika 60. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. 
2. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia, warunki płatności oraz inne istotne 
postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 
3. Realizacja przedmiotu zamówienia winna być wykonana z należytą starannością, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. 
4. Przedmiot zamówienia winien być wykonany z materiałów Wykonawcy, nowych, nieużywanych 
dostarczonych przez niego własnym staraniem i na jego koszt, które muszą odpowiadać jakości  
i wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy 
Prawo budowlane. 

http://www.polregio.pl/
mailto:sekretariat.bialystok@p-r.com.pl
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5. Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin miejsca, którego dotyczy zamówienie  
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin z przedstawicielem Zamawiającego, 
wskazanym w § 7 ust. 2. 

§3 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia wynosi 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
§4 

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Zamawiający wykluczy z postępowania: 
1) Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego co doprowadziło  
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 
2) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Spółka jest w stanie wykazać  
za pomocą stosownych środków dowodowych; 
3) Wykonawcę, który odmówił podpisania umowy na warunkach zaoferowanych w ofercie w innym 
postępowaniu;  
4) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono,  
lub w stosunku do którego wszczęte zostało postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe; 
5) Wykonawcę, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
6) Wykonawcę, którego właściciela (w przypadku osób fizycznych), urzędujących członków organu 
zarządzającego (w przypadku osób prawnych), wspólników (w przypadku spółki jawnej), partnerów  
i członków zarządu (w przypadku spółki partnerskiej), lub komplementariuszy (w przypadku spółki 
komandytowej i komandytowo-akcyjnej) prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
7) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 
8) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty 
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące 
między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
9) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ  
na wynik prowadzonego postępowania; 
10) Wykonawców, którzy odmówili podpisania umowy na warunkach zaoferowanych w ofercie  
w okresie 5 lat przed wszczęciem postępowania; 
11) Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia następującego warunku udziału w postępowaniu – 
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 
należycie zrealizował co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie szczelnej nawierzchni 
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zabezpieczającej grunt wraz z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej, z czego przynajmniej jedna z nich 
była o wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto.  

§5 
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE NIEPODLEGANIE WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie § 4, w tym 
spełniania warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany załączyć wraz z ofertą 
wstępną następujące dokumenty: 
1) oświadczenie, którego wzór sanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia; 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o §4 pkt 4 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 
3) wykaz robót budowlanych – na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu,  
o którym mowa w § 4 pkt 11, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego 
Ogłoszenia; 
4) referencje potwierdzające, że roboty zawarte w wykazie, o którym mowa w punkcie 3, zostały 
wykonane należycie (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone). 
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa ust. 1 pkt 2, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
3. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym załączone do oferty muszą być tłumaczone  
na język polski, a tłumaczenie poświadczone przez Wykonawcę. 
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy, 
jest obowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w oryginale lub w kopii 
poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.  

§6 
WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, PODWYKONAWCY 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia. 
3. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana Zamawiający może zażądać 
okazania umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed podpisaniem umowy. 
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
5. Zamawiający żąda aby Wykonawca w ofercie wskazał części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom. 
6. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom 
zastosowanie maja odpowiednie postanowienia określone we wzorze umowy, który stanowi Załącznik 
nr 2 do Ogłoszenia. 

§7 
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ  

1. Korespondencję w zakresie niniejszego postępowania należy przesyłać drogą elektroniczną poprzez 
platformę zakupową Open Nexus. 
2. Osobą uprawną do kontaktów z Wykonawcami jest Barbara Mierzwińska – tel. 782 452 677. 



5 

 

3. W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus należy 
kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus – tel. 61 679 19 00. 
4. Termin składania zapytań do dnia 19.08.2019 r. do godz. 11:00.  

§8 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1.  Oferta, załączniki i pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszym 
Ogłoszeniu, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. Zamawiający nie wymaga  
od Wykonawcy zachowania nagłówków oraz ich numeracji wprowadzonej w Ogłoszeniu.  
2. Wraz z ofertą należy złożyć: 
- dokumenty, o których mowa §5 ust. 1; 
- pełnomocnictwa do podpisania oferty i zawarcia umowy, o ile prawo takie nie wynika z dokumentów 
złożonych wraz z ofertą – treść pełnomocnictw musi jednoznacznie określać czynności,  
co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.  
3. Skany dokumentów, o których mowa w ust. 2, należy złożyć w I etapie postępowania poprzez 
platformę zakupową Open Nexus. 
4. Oferta pod rygorem odrzucenia, musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny,  
w formie pisemnej na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia 
śladów (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.).  
5. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
Wykonawcy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – przez 
ustanowionego przez nich pełnomocnika.  
6. Zamawiający uzna, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię  
i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, 
to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska 
podpisującego.  
7. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być datowane  
i podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.  
8. Pełnomocnictwa winny być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez notariusza.  
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
w przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość, 
co do jej prawdziwości.  
10. Załączone do oferty wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być 
tłumaczone na język polski, a tłumaczenie poświadczone przez Wykonawcę.  
11. Wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i wymagane dokumenty winny być trwale ze sobą 
połączone, kolejno ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę. Warunki te nie stanowią o treści 
oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, jednakże wszelkie negatywne 
konsekwencje mogące z tego wyniknąć będą obciążały Wykonawcę.  

§9 
FORMA, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT 

1. Ofertę wstępną (I etap) należy złożyć do dnia 20.08.2019 r. do godz. 12:00 wyłącznie na platformie 
zakupowej Open Nexus wraz ze skanem dokumentów, o których mowa w §8 ust. 2. 
2. O terminie II etapu postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną  
lub poprzez platformę zakupową Open Nexus. 
3. Po przeprowadzeniu II etapu postępowania wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed 
podpisaniem umowy złożyć w wersji papierowej ofertę finalną (zgodną z wynegocjowanymi 
warunkami w II etapie postępowania) oraz stosowne dokumenty, o których mowa w §8 na adres: 
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"Przewozy Regionalne" sp. z o. o.  
Oddział Podlaski z siedzibą w Białymstoku 
15-397 Białystok, ul Kopernika 60 
za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania  
od Zamawiającego informacji o wyborze.  
4. Niezłożenie przez Wybranego Wykonawcę Oferty finalnej i wymaganych dokumentów 
w terminie, o którym mowa w ust. 3 skutkować będzie odstąpieniem przez Zamawiającego od zawarcia 
umowy z Wybranym Wykonawcą. W takiej sytuacji Zamawiający może zaprosić kolejnego Wykonawcę 
(następnego, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę) do złożenia dokumentów. 

§10 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert w II etapie 
postępowania. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 

§11 
KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

1. Zamawiający ustala cenę jako jedyne kryterium oceny ofert. 
2. Po zakończeniu I etapu postępowania Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym. 
Do II etapu postępowania zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
na podstawie §4 niniejszego postepowania. 
3. Przed złożeniem oferty wstępnej, Wykonawcy zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się  
i akceptacji treści niniejszego Ogłoszenia.  
4. Cena oferty musi być ustalona według zasad określonych w niniejszym Ogłoszeniu zgodnie  
ze wzorem Oferty stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia. 
5. Cena winna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  
i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym wszystkie koszty realizacji zamówienia 
określone we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia. 
6. Przy wyliczaniu ceny należy zaokrąglać do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 
grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. 
7. Nieuwzględnienie wszystkich kosztów i opłat mających wpływ na cenę i wykonanie przedmiotu 
Zamówienia nie będzie stanowić podstawy do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego  
w trakcie realizacji umowy. 

§ 12 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, 
obowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny 
oferty brutto. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”,  służy do pokrycia 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, w tym roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady, gwarancji i kar umownych. 
3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 
formach: 

1) w pieniądzu – poprzez przelew na rachunek Zamawiającego na numer konta: 55 1090 1375 
0000 0001 3348 0668 w tytule przelewu należy wpisać „zabezpieczenie należytego wykonania 
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umowy w postępowaniu nr PRTL2-252-12/2018 pn. Wykonanie projektu i budowa stanowiska do 
ręcznego mycia zewnętrznego pasażerskich pojazdów szynowych w Białymstoku”; 
2) w gwarancji bankowej; 
3) w gwarancji ubezpieczeniowej. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innych formach niż pieniądz, Wykonawca jest 
obowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt takiego zabezpieczenia przed 
podpisaniem umowy. Z jego treści musi wynikać, że wartość zabezpieczenia zostanie wypłacona 
bezwarunkowo (żadnych wymagań w zakresie udowodnienia przez Zamawiającego zasadności 
skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia), nieodwołalnie oraz w terminie co najwyżej 21 dni 
na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego. 
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie, o której mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, Wykonawca wnosi poprzez 
złożenie oryginału dokumentu na adres wskazany w §9 ust. 3.  
6. Zwrot kwoty zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu następuje wraz z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonej o koszty prowadzenia 
rachunku oraz o prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
7. Do zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej i gwarancji ubezpieczeniowej należy dołączyć 
dokument potwierdzający umocowanie osoby lub osób do zaciągania zobowiązań finansowych  
do wysokości kwoty zabezpieczenia – oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 
notariusza. 

§ 13 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiający informuję, iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka ”Przewozy Regionalne” sp. z o. o.    
z siedzibą w Warszawie (03-414), ul. Wileńska 14A; 
2) Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt pod adresem  
e-mail: ido@p-r.com.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania  
i zawarcia oraz rozliczenia umowy; 
4) Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/16/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych 
danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji umowy, w tym na potrzeby 
związane z rozliczeniem finansowym w związku z ewentualnymi roszczeniami, a także w celach 
kontaktowych i reklamacyjnych; 
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, organy podatkowe; 
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat; 
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych; 
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych; 
9) Podanie danych osobowych jest koniecznym warunkiem wystawienia faktury (w zakresie imię, 
nazwisko, numer identyfikacyjny, adres zamieszkania), ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości 
wystawienia faktury; 
10) Pani/Pana dane nie są przetwarzane automatycznie, w tym nie są poddawane profilowaniu; 
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11) Pani/Pana dane osobowe nie są transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy  
ani do organizacji międzynarodowej. 
 

Wykaz załączników do Ogłoszenia: 

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu umowy 
2. Załącznik nr 2 – wzór Umowy  
3. Załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych  
4. Załącznik nr 4 – wzór Oświadczenia 
5. Załącznik nr 5 – Oferta 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/do Umowy nr ……………………….. 
 
OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 
 

Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) 
polegających na budowie stanowiska do ręcznego mycia zewnętrznego pasażerskich pojazdów 
szynowych w Białymstoku, przy ul. Kopernika 60, na międzytorzu toru nr 154 – w systemie „projektuj  
i buduj”.  

Stanowisko, o którym mowa powyżej, winno zostać zaprojektowane i wykonane w taki sposób,  
aby skutecznie zabezpieczać grunt przed przedostawaniem się ścieków przemysłowych z ręcznego 
mycia zewnętrznego pojazdów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. 
Przedstawione rozwiązanie projektowe winno uwzględniać wykonanie łatwej do demontażu 
nawierzchni zabezpieczającej w technologii szczelnej, nienasiąkliwej i łatwo zmywalnej, z tworzywa 
sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne (mróz, upał) oraz opracowanie koncepcji 
odprowadzenia ścieków przemysłowych w sposób zorganizowany do istniejącej kanalizacji sanitarnej, 
po uprzednim podczyszczeniu przez stosowne urządzenie.  
Stanowisko do ręcznego mycia zewnętrznego winno zostać zaprojektowane i wykonane wzdłuż toru  
nr 154 na długości 24 mb i szerokości ok. 1,5 m po obu stronach toru, z uwzględnieniem 
zabezpieczenia przestrzeni między szynami (rozstaw szyn 1,435m).  
Ilość ścieków przemysłowych planowanych do odprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych: 
- ok. 1m³/h, 
- ok.  2m³/doba, 
- ok.  260m³/rok. 
 

Wymagania dotyczące przedmiotu umowy: 
I. Dokumentacja projektowa: 
1. Dokumentacja projektowa winna być wykonana w zakresie i formie zgodnej z przepisami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 1129) i zawierać wszystkie wymagane 
prawem opracowania niezbędne dla tego rodzaju przedsięwzięcia. 
2. Projekt powinien zawierać rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie 
niezbędne rysunki zestawień, szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich 
niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację zastosowanych materiałów 
i urządzeń. 
3. Zamawiający wymaga, aby zaproponowane w projekcie rozwiązania techniczne i technologiczne 
były zgodne z najlepszą praktyką i doświadczeniem, a zastosowane materiały i urządzenia były wysokiej 
jakości, zapewniającej długą, ekonomiczną i pewną eksploatację. 
4. Zastosowane w dokumentacji materiały i wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania  
w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn.  
Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). 
5. Na każdym etapie projektowania będzie wymagane zachowanie ścisłego kontaktu z Zamawiającym 
i dokonanie pisemnych uzgodnień zakresu prac projektowych. 
6.  Zakres prac projektowych obejmuje, w szczególności: 
- ewentualne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji; 
- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego; 
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- uzyskanie mapy do celów projektowych; 
- uzyskanie zapewnień i warunków przyłączenia mediów; 
- uzyskanie badań gruntowo-wodnych – raport geotechniczny; 
- zebranie niezbędnych opinii, uzgodnień; 
- opracowanie projektu koncepcyjnego; 
- opracowanie projektu budowlanego - w zakresie i formie zgodnej z przepisami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r. poz. 462 z późn. zm.) w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i umożliwiający uzyskanie pozwolenia  
na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych; 

- przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, 
skompletowanie niezbędnych dokumentów, wystąpienie w imieniu Zamawiającego do urzędu  
z wnioskiem o wydanie decyzji lub zgłoszenie robót budowlanych; 

- uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę  
lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych; 

- opracowanie dokumentacji wykonawczej - projekty wykonawcze powinny uzupełniać  
i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji 
robót budowlanych. 

7. Zawartość dokumentacji projektowej obejmuje: 
- Projekt budowlany - 6 egz., 
- Projekt wykonawczy - 6 egz., 
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 4 egz., 
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egz., 
8. Część graficzną i część opisową dokumentacji projektowej, szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót, Wykonawca przekaże Zamawiającemu również w wersji elektronicznej 
możliwej do odczytania z możliwością edycji. 
Przez wersje elektroniczną należy rozumieć: 
- rysunki jako pliki w formacie dwg oraz pdf; 
- teksty jako pliki w formacie doc oraz pdf. 
 
II. Realizacja budowy i przekazanie do użytkowania: 
1. Teren przeznaczony na budowę stanowiska do ręcznego mycia zewnętrznego pasażerskich pojazdów 
szynowych znajduje się w Białymstoku, przy ul. Kopernika 60, na międzytorzu toru nr 154. 
2. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy: 
- Należy przewidzieć odpowiednią obsługę komunikacyjną miejsca budowy oraz obiektów 

sąsiednich przy wykorzystaniu obecnego układu dróg i dojść. 
- Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami, ścieżkami dla pieszych oraz 

stwarzać przeszkód komunikacyjnych. 
- Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. 

Wykonawca ma tak zorganizować teren budowy, aby miał możliwość korzystania ze wszystkich 
mediów. 

- Zamawiający wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ. 
- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt ochrony 

terenu objętego placem budowy a także składowanych własnych materiałów budowlanych  
i sprzętu.  

- Koszty zabezpieczenia terenu budowy i robót winny zostać uwzględnione w zaoferowanej cenie 
ryczałtowej. 
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- W cenę ryczałtową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, 
ew. drogi tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
mediów na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, a także koszty 
ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu umowy. 

3. Prace budowlane winny być wykonane zgodnie z przepisami prawa, zatwierdzoną dokumentacją 
projektową oraz sztuką budowlaną. 
4. Przedmiot zamówienia winien być wykonany z materiałów nowych, nieużywanych, które powinny 
się cechować trwałością użytkową, estetyką i posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia  
do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań  
i kontroli jakości. 
5. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną budowy. 
6. Po zakończeniu robót Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą. 
7. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie jeżeli będzie wymagana 
lub dokonać skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy. 
 
III. Pozostałe wymagania: 
1. Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa 
użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska. 
2. Nadzór nad spełnieniem warunków BHP, ochrony p. pożarowej i środowiska podczas wykonywania 
robót należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 
wydarzenia i wypadki jakim ulegną pracownicy Wykonawcy lub osoby trzecie podczas wykonywania 
przedmiotu umowy. 
3. Opracowana przez Wykonawcę koncepcja realizacji przedmiotu umowy musi zapewniać skuteczną 
ochronę gruntów przed ściekami przemysłowymi z ręcznego mycia zewnętrznego pojazdów, spełniając 
wszelkie wymogi ochrony środowiska narzucone obowiązującymi w Polsce przepisami. 
 
IV. Część informacyjna: 
Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt do uzyskania wszelkich innych 
decyzji, opinii, uzgodnień, uzgodnień kolejowych, w tym uzgodnień projektu z właścicielem 
nieruchomości, tj. PKP S.A. i uzyskanie od niego pisemnej zgody na wejście w teren w celu realizacji 
inwestycji, jak również uzyskanie innych opinii i zgód jakie okażą się niezbędne w trakcie realizacji 
opracowania projektowego oraz procedury urzędowej związanej z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu  
na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych oraz do uzyskania przez Zamawiającego 
pozwolenia na użytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy. 
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

Umowa nr CRU-K/Bi/…/ 

zawarta w dniu ………………. w Białymstoku pomiędzy: 
”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, wpisaną  
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000031521, kapitał zakładowy 
1 540 606 500,00 zł, REGON 017319719, NIP 526-25-57-278, Oddział Podlaski z siedzibą w Białymstoku, 
15-397 Białystok ul. Kopernika 60  
którą reprezentuje: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

................................................................................................................................................... 
 
zwany dalej „Wykonawcą” 
 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 

o następującej treści:  
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

Przedmiotem Umowy jest wykonanie projektu i budowa stanowiska do ręcznego mycia zewnętrznego 
pasażerskich pojazdów szynowych w Białymstoku, przy ul. Kopernika 60 na międzytorzu toru nr 154. 
Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawiera Załącznik nr 1 do Umowy. 

§ 2 
Realizacja przedmiotu Umowy i Obowiązki Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa, standardami, z zasadami sztuki budowlanej oraz wiedzy 
technicznej. 
2. Po sporządzeniu dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć  
ją Zamawiającemu. Zamawiający dokona uzgodnienia dokumentacji projektowej w terminie do 5 dni 
od dnia jej otrzymania. Z czynności uzgodnienia dokumentacji projektowej zostanie sporządzony 
protokół wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy. 
3. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonaniu zgłoszenia Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dokumentację projektową wraz z oryginałem ostatecznej decyzji o pozwoleniu  
na budowę lub dokumentacją potwierdzającą zgłoszenie. 
4.  Z czynności odbioru kompletnej dokumentacji zostanie sporządzony protokół odbioru wg wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy. 
5. Po przekazania dokumentacji Wykonawca przenosi  w ramach wynagrodzenia, o którym mowa  
w § 3 ust. 1, na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, stanowiącej 
przedmiot Umowy w zakresie korzystania z niej w sposób nieograniczony i nieokreślony w  czasie. 
Dokumentacja projektowa przekazana Zamawiającemu po jej wykonaniu jest jego własnością. 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi żądaniami, roszczeniami i kosztami 
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spowodowanymi naruszeniem przez siebie w trakcie realizacji zamówionego opracowania praw 
autorskich, patentowych, znaków towarowych itp. 
6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli: 
-  dokumentacja projektowa ma wady fizyczne i prawne zmniejszające jej wartość lub użyteczność  
ze względu na cel oznaczony w Umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne  
z parametrami instalacyjnymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych; 
- opracowana dokumentacja projektowa i zrealizowana na jej podstawie budowa stanowiska  
do ręcznego mycia zewnętrznego pasażerskich pojazdów szynowych nie zapewni skutecznej ochrony 
gruntów przed ściekami przemysłowymi z ręcznego mycia zewnętrznego pojazdów i nie spełni 
wszelkich wymogów odnośnie ochrony środowiska narzuconych obowiązującymi w Polsce przepisami. 
7. Roboty budowlane, będące przedmiotem Umowy, winny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie  
z postanowieniami Umowy, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 
Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1,  kierownictwo budowy, 
siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonywania 
przedmiotu Umowy. 
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych. Wykonawca 
będzie uzgadniać z Zamawiającym wybór materiałów dla robót. Materiały, o których mowa powyżej, 
powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania  
w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane i wymaganiom zawartym  
w Umowie. Na materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną. 
9. Strony ustalają, iż po zakończeniu robót budowlanych zostanie przeprowadzony odbiór wstępny -  
wg wzoru protokołu stanowiącego Załącznik nr 5 oraz odbiór końcowy, tj. odbiór po uzyskaniu przez 
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy 
(wzór protokołu - Załącznik nr 6). 
10. Zamawiający zobowiązuje się do: 
- protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4  
do niniejszej Umowy; 
- dokonania odbioru wstępnego i końcowego – wg wzorów protokołów stanowiących odpowiednio 
Załącznik nr 5 i nr 6 do niniejszej Umowy. 
11. Wykonawca zobowiązuje się: 
- protokolarnie przejąć od Zamawiającego teren budowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4  
do niniejszej Umowy; 
- przestrzegać przepisów BHP i ppoż. przy pracach związanych z przedmiotem Umowy; 
- zabezpieczyć i oznakować teren budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dbać  
o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji Umowy;  
- zapewnić właściwą organizację pracy, wykonywać prace etapami celem jak najmniejszego zakłócenia 
prac wykonywanych przez Zamawiającego; 
- zagospodarować teren budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie  
z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami; 
- utrzymywać teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwać na bieżąco 
lub składować w miejscach wskazanych przez Zamawiającego wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne 
materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne;  
- do uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń, w tym zezwolenia wydawanego przez PKP PLK S. A. 
Komenda Główna Straży Ochrony Kolei, upoważniającego do wstępu na obszar kolejowy dla osób 
realizujących przedmiot zamówienia oraz wjazd sprzętu; 
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-  przestrzegać przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 
2014r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych  
z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów 
pojazdów kolejowych; 
- przedłożyć Zamawiającemu listę osób wyznaczonych do wykonywania robót budowlanych 
wynikających z przedmiotu Umowy; 
- do usunięcia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich uszkodzeń powstałych podczas realizacji 
przedmiotu Umowy; 
- do wyrównania i uporządkowania terenu po zakończeniu robót, odtworzenia ewentualnie 
uszkodzonych nawierzchni lub obiektów sąsiadujących - w terminie do 3 dni po podpisaniu protokołu 
odbioru wstępnego; 
- bieżącego usuwania śmieci i wszelkich innych odpadów, uporządkowania miejsca wykonywania 
przedmiotu zamówienia oraz utylizacji odpadów, powstałych przy realizacji przedmiotu zamówienia   
na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923). Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska 
stosowne pozwolenia, wynikające z przepisów Ustawy Prawo ochrony środowiska i Ustawy   
o odpadach, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zleceniodawcy sposób gospodarowania 
odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia. 
12. Strony ustalają, iż wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, 
wymagające wywozu, nie nadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót 
rozbiórkowych lub ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy. 
13. Wykonawca oświadcza, że: 
- posiada stosowne uprawnienia, doświadczenie, wiedzę, sprawne urządzenia, niezbędną 
infrastrukturę oraz wystarczające własne środki finansowe do należytej realizacji przedmiotu Umowy; 
- wszystkie osoby, z ramienia Wykonawcy, odpowiedzialne za realizację niniejszej Umowy posiadają 
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami, w szczególności 
przepisami BHP oraz posiadają stosowne ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków; 
- osoby, które są wyznaczone do realizacji przedmiotu Umowy będą posiadać przez cały okres jej 
obowiązywania aktualne badania lekarskie oraz szkolenie z zakresu przepisów BHP i ppoż. zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 
do niniejszej Umowy; 
- umożliwi wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego przeprowadzenie przeszkolenia swoich  
pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy odnośnie zagrożeń dla bezpieczeństwa  
i zdrowia podczas wykonywania pracy na terenie należącym do Zamawiającego. 
14. Strony ustalają, iż przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy zostaną ustalone zasady 
współpracy między Stronami, zgodnie z art. 208 Kodeksu Pracy oraz Zamawiający wyznaczy 
koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników 
zatrudnionych w tym samym miejscu. 
15. Wykonawca, podczas wykonywania Umowy ponosi odpowiedzialność za: 
- roboty i inne czynności objęte przedmiotem Umowy (w tym zabezpieczenie robót oraz ich efektów) 
oraz teren robót, jak również wszelkie znajdujące się na nim przedmioty, w szczególności  
na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka (utraty, zniszczenia, uszkodzenia, itp.) związane  
z materiałami i urządzeniami dostarczonymi na teren robót – z chwilą ich dostarczenia; 
- szkody powstałe w związku z robotami lub innymi czynnościami objętymi przedmiotem Umowy,  
w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe 
poza terenem robót w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy. 
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16. Osobą sprawującą nadzór nad prawidłowym przebiegiem robót z ramienia Zamawiającego jest 
Inspektor Nadzoru ……………………………………………..…. tel………. 
17. Obowiązki Kierownika budowy z ramienia Wykonawcy pełnić będzie: …………………………………………….  
..………………….…………………………… posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………………… 
wydane w dniu ………………... przez ……………………………………………………… 
18. Strony ustalają, że we wszystkich sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy 
kontaktować się będą bezpośrednio z nw. osobami: 
- ze strony Zamawiającego - ……, tel. …. e-mail: ….. 
- ze strony Wykonawcy - ……, tel. …. e-mail: ….. 

§ 3 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w §1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 
brutto: …………………… zł. (słownie:………………………………………….…………………..…...) 
w tym: 
netto: ……………………. zł. (słownie: ………………………………….………………………..….…..) 
podatek VAT: …………… zł. (słownie: …………………………………………………………….……)  
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający ureguluje przelewem w terminie  
30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto nr: ………………………………………., 
a w przypadku jego zmiany, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu oświadczenia 
podpisanego zgodnie z reprezentacją Wykonawcy, w którym wskazany zostanie nowy numer rachunku 
bankowego. Zmiana rachunku bankowego nie będzie wymagała aneksu do Umowy. W przypadku,  
gdy rachunek bankowy wskazany w treści Umowy będzie się różnił od rachunku bankowego 
wskazanego na fakturze, bieg terminu płatność rozpocznie się najwcześniej z dniem doręczenia 
Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca powierza 
Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu Umowy, przy ich rozliczeniu stosuje się następujące 
postanowienia: 

1) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności jego 
faktury rozliczającej wykonanie przedmiotu Umowy, dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu 
wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców, wynikających z umów  
o podwykonawstwo; dowodami takimi są oryginały oświadczeń podwykonawców i kopie 
dokonanych przelewów podpisane za zgodność z oryginałem przez podwykonawców. 
Niedostarczenie ww. dowodów traktowane będzie jako uchylanie się Wykonawcy od zapłaty 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy; 
2)  W przypadku nieprzedłożenia dowodów, o których mowa w pkt 1 Zamawiający może dokonać 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy. 

3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisanie bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru końcowego przez Zamawiającego.  Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze 
skrótu nazwy komórki organizacyjne odpowiedzialnej za realizację Umowy, tj. PRTL oraz wskazanie 
numeru Umowy.  
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia wszelkie ryzyka i obejmuje wszelkie ewentualne 
roszczenia Wykonawcy związane z jej realizacją. 
5. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy  
nie można było przewidzieć rozmiaru, zakresu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy. 
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6. Wszelkie podatki, opłaty rejestracyjne, opłaty skarbowe, opłaty celne, składki na ubezpieczenie 
społeczne i inne opłaty nakładane na Wykonawcę i jego pracowników w związku z działalnością 
związaną z wykonywaniem przedmiotu Umowy będą ponoszone i regulowane wyłącznie przez 
Wykonawcę. 
7. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji niniejszej Umowy nie mogą 
bez pisemnej zgody Zamawiającego być przeniesione na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana 
przez Wykonawcę bez uzyskania takiej pisemnej zgody Zamawiającego stanowić będzie istotne 
naruszenie postanowień niniejszej Umowy, a tym samym może stanowić podstawę do jej rozwiązania  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

§ 4 
Termin realizacji Umowy 

1. Termin realizacji Umowy wynosi 9 miesięcy od daty podpisania umowy. 
2. Data podpisania bez zastrzeżeń protokołu końcowego uważana będzie za termin realizacji 
przedmiotu Umowy. 

§ 5 
Odbiór robót 

1. Wykonawca pisemnie lub drogą elektroniczną (na adres e-mail: sekretariat.bialystok@p-r.com.pl) 
zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wstępnego wykonanych robót. 
2. Zamawiający dokona odbioru robót w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
3. Odbiór końcowy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia  
na użytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy. W dniu odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej wraz 
ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, certyfikatami  
i deklaracjami zgodności. 

§ 6 
Warunki gwarancji 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na roboty budowlane oraz na wyroby 
i urządzenia wbudowane lub zamontowane podczas realizacji przedmiotu umowy określonego  
w §1. Termin obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego bez zastrzeżeń.  
2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiający jest zobowiązany 
powiadomić o nich Wykonawcę w terminie 7 dni od ich stwierdzenia. 
3. Wykonawca zobowiązany jest usunąć stwierdzone usterki w terminie 7  dni od daty zgłoszenia przez 
Zamawiającego, nieusunięcie usterek ww. terminie spowoduje, że Zamawiający nałoży karę umowną 
na Wykonawcę zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 4. 
4. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 3 nie usunie usterki, Zamawiającemu przysługuje 
prawo do zlecenia usunięcia usterki, z zachowaniem prawa do gwarancji, innemu podmiotowi na koszt 
Wykonawcy, zachowując uprawnienia z ust. 3. 

§7 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) w wysokości 10% wartości netto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia  
od Umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego; 

2) w wysokości 10% wartości netto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia  
od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy; 

mailto:sekretariat.bialystok@p-r.com.pl
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3) w wysokości 1% wartości netto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia  
w realizacji Umowy; 
4) w wysokości 1% wartości netto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia  
w przypadku naprawy gwarancyjnej; 

5) za nieuzasadnione  zaniechanie wykonania prac określonych umową w terminie 10 dni od dnia 
przekazania placu budowy w wysokości 5% wartości netto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1; 

6) za nieterminową zapłatę lub za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy –  
w wysokości 1% wartości netto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, w każdym przypadku stwierdzenia 
takiego uchybienia; 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany –  
w wysokości 1% wartości netto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, w każdym przypadku stwierdzenia 
takiego uchybienia. 

2. Prawo do naliczania kar umownych nie wyklucza uprawnienia do dochodzenia odszkodowania  
na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego w wysokości przewyższającej karę umowną. 
3. Zamawiający ma prawo potrącić każdą wymagalną wierzytelność należną Zamawiającemu  
od Wykonawcy z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie Umowy.  

§ 8 
Odstąpienie od Umowy, wypowiedzenie Umowy 

1. Niezależnie od prawa odstąpienia wynikającego z przepisów Kodeksu cywilnego, Zamawiający może 
według swojego wyboru, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpić  
od Umowy w całości lub części, zachowując prawo do kar umownych, o których mowa w § 7,  
w przypadku rażącego naruszenia warunków Umowy, w szczególności gdy opóźnienie w realizacji 
Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4, wynosi ponad 15 dni. 
2. Prawo odstąpienia od Umowy może być wykonanie przez Zamawiającego w terminie 30 dni 
liczonych od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienia 
od Umowy i nie wymaga wyznaczenia dodatkowego terminu. 

§ 9 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca zleca podwykonawcom następujący zakres robót/usług:  
1) .................................................................. firma ………………………… 
2) .................................................................. firma…………………………. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli 
lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
3. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo  
(w tym aneksów). Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od otrzymania projektu umowy  
o podwykonawstwo może zgłaszać pisemne zastrzeżenia do projektu przedłożonej umowy. 
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy w terminie wskazanym  
w ust. 3 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie nie może być dłuższy niż 21 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku przez podwykonawcę, potwierdzających 
wykonanie zleconych robót. 
6. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo (w tym aneksów) na roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 
7. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania umowy zgłasza pisemny sprzeciw  
do umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa nie odpowiada uzgodnionej treści projektu 
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lub gdy przewiduje termin płatności dłuższy niż 21 dni od daty przedłożenia faktury lub rachunku  
przez podwykonawcę. 
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy w terminie wskazanym w ust. 7 uważa 
się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 
11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne podwykonawcom wynagrodzenie,  
bez odsetek lub innych kosztów. 
12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, 
wyznaczając w tym celu 3-dniowy termin. 
13. W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w ust. 12, Zamawiający może wedle 
swojego wyboru: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty; 
2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, Zamawiający 
potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
15. Postanowienia paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy  
i podwykonawcy wynikających z art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

§ 10 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł w formie ……………….. zabezpieczenie należytego wykonania Umowy,  
w wysokości…………………….  PLN (słownie: …………………………………………………………………...), co stanowi 5 % 
wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu kar umownych, rękojmi  
za wady i gwarancji. 
2. 70% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócona lub zwolniona  w ciągu 30 dni  
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, a 30 % najpóźniej 15 dni  
po upływie okresu gwarancji. 
3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami, wynikającymi  
z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

§ 11 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na cały okres trwania Umowy, w tym przez okres gwarancyjny, 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz kontraktowej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem Umowy w wysokości nie niższej niż 200 000 PLN (słownie: 
dwieście tysięcy złotych), obejmujące w szczególności odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe  
w mieniu Zamawiającego z limitem ubezpieczenia nie niższym niż 200 000,00 PLN. Dopuszczalna 
franszyza redukcyjna lub udział własny Wykonawcy nie mogą być wyższe niż 20 000,00 PLN. Zakres 
ubezpieczenia winien obejmować także szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu Umowy  
w użytkowanie Zamawiającego i po wykonaniu prac będących przedmiotem Umowy, wynikłe  
z wadliwego wykonania Umowy. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców 
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zakres ubezpieczenia powinien objąć także odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone  
przez podwykonawców. 
2. W wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia 
Zamawiającemu kserokopii opłaconej polisy ubezpieczenia (wraz z dowodem opłaty składki/ składek  
za polisę), nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Wykonawca 
zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu każdorazowo potwierdzeń każdej kolejnej opłaty raty 
składki z tytułu ubezpieczenia nie później niż 5 dni roboczych po terminie wymagalności zapłaty.  
3. W każdym przypadku gdy okres obowiązywania polisy ubezpieczenia będzie krótszy, aniżeli czas 
trwania Umowy, Wykonawca, w terminie nie później niż 10 dni roboczych przed jej wygaśnięciem, 
będzie zobowiązany do złożenia Zamawiającemu kserokopii nowej opłaconej polisy. Postanowienie  
ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 
4. W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 2 lub 3, Zamawiający uprawniony 
będzie do zawarcia z wybranym przez siebie ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia do kwoty 
wskazanej w ust. 1 i potrącenia kosztów związanych z jej zawarciem z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

§ 12 
Ochrona danych osobowych 

1. Strony zobowiązują się, że będą przetwarzać udostępnione dane osobowe jedynie w celu wykonania 
Umowy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja  2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  
poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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). 
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych 
u Zamawiającego (dalej: pracownicy Zamawiającego). Zamawiający niniejszą Umową udostępnia 
Wykonawcy wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających  
lub pozostających w związku z realizacją Umowy dane osobowe: imię nazwisko, telefon służbowy  
i adres mail, pracowników Zamawiającego wyznaczonych przez Zamawiającego do realizacji 
przedmiotu Umowy, współpracy z Wykonawcą w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją 
Umowy. Udostępnienie ma charakter jednorazowy.  
3. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u 
Wykonawcy (pracowników/podwykonawców Wykonawcy) (dalej: pracownicy Wykonawcy). 
Wykonawca niniejszą Umową udostępnia Zamawiającemu wyłącznie w związku i w celu wykonywania 
praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w związku  
z realizacją Umowy dane osobowe: imię nazwisko, telefon służbowy i adres mail, pracowników 
Wykonawcy wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy  
z Zamawiającym w ramach Umowy lub kontaktu  w związku z realizacją Umowy.  Udostępnienie  
ma charakter jednorazowy.  
4. Podmiot udostępniający dane drugiej Stronie oświadcza, że posiada podstawę prawną  
do udostępnienia danych dla realizacji zawartej Umowy. 
5. W celu uniknięcia wątpliwości, z chwilą udostępnienia danych strona przyjmująca staje się  
ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO i tym samym w odniesieniu do udostępnionych 
danych spoczywają na nim wszystkie obowiązki administratora danych osobowych. 
6. Strony zobowiązują się:  

1) udzielać sobie wzajemnie wszelkich informacji niezbędnych dla wykazania wywiązywania się  
ze wszystkich obowiązków określonych w Umowie oraz przepisach prawa, spoczywających  
na Stronach jako administratorach danych osobowych; 
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2) w przypadku sporów, roszczeń, skarg związanych z realizacją Umowy na płaszczyźnie ochrony 
danych osobowych, informować się nawzajem oraz podejmować wszelkie działania, przekazywać 
dokumenty oraz wykonywać inne czynności, jeżeli będą konieczne do ochrony interesów drugiej 
Strony; 
3) nawzajem informować się, bez uzasadnionej zwłoki, o naruszeniach bezpieczeństwa danych, 
jeżeli naruszenie to może mieć wpływ na realizację obowiązków przez drugą Stronę lub może 
skutkować jej odpowiedzialnością.  

7. Udostępnienie (zaszyfrowane hasłem spełniającym stosowane przez Stronę normy bezpieczeństwa 
haseł i przekazane drugiej Stronie innym kanałem porozumiewania się niż korespondencja e-mail) 
nastąpi w formie elektronicznej:  

1) na adres e-mail Wykonawcy …………….  
2) na adres e-mail Zamawiającego ………………..  

§ 13 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich, którymi będzie się 
posługiwał przy wykonaniu Umowy jak za swoje własne działania i zaniechania. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy winny być dokonane na piśmie w formie aneksu  
do Umowy, pod rygorem ich nieważności z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 3 ust. 2. 
3. Postanowienie zawarte w ust. 2 nie dotyczy zmian w zakresie danych adresowych i danych 
kontaktowych podanych w Umowie. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych kontaktowych 
zawartych w Umowie Strona jest zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony na piśmie w ciągu  
7 dni od ich zmiany. Do czasu otrzymania takiego powiadomienia, zawiadomienia i oświadczenia 
przesłane na dotychczasowy adres uważa się za należycie doręczone. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
5. Strony postanawiają, że ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy będą 
rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
strony. 
7. Integralną częścią Umowy są poniższe załączniki: 

Załącznik nr 1 do umowy – Opis przedmiotu Umowy 
Załącznik nr 2 do umowy – Protokół uzgodnienia dokumentacji 
Załącznik nr 3 do umowy – Protokół odbioru dokumentacji 
Załącznik nr 4 do umowy – Protokół przekazania terenu budowy 
Załącznik nr 5 do umowy – Protokół odbioru wstępnego 
Załącznik nr 6 do umowy – Protokół odbioru końcowego 
Załącznik nr 7 do umowy – Oświadczenie Wykonawcy 
 
 

Zamawiający         Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do Umowy ………………………… 

 

Treść Załącznika nr 1 do Ogłoszenia
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Załącznik nr 2 do Umowy ………………………….. 

 

 

PROTOKÓŁ UZGODNIENIA DOKUMENTACJI 

z dnia …………………………………………………… 

 

Przedmiot uzgodnienia: 
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………

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

  (dokumentacja – przedmiot opracowania)    
 

Wykonany na podstawie umowy: ……………………………………….........  z dnia  ……....................................................  
 (nr umowy)                                                                      (data zawarcia umowy) 

 
Wykonawca: 

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

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

 
Treść uzgodnienia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(opis przyjętych rozwiązań, zastrzeżenia, uwagi, zobowiązanie wykonawcy do ich uwzględniania w dokumentacji) 
 

 

 

Zamawiający:                Wykonawca: 

 

 
 



23 

 

Załącznik nr 3 do Umowy ………………………….. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU DOKUMENTACJI 

Wykonanej na podstawie umowy: ……………………………………….........  z dnia  ……....................................................  
 (nr umowy)                                                                      (data zawarcia umowy) 

 

 

1. Nazwa przekazywanej dokumentacji (zgodnie z umową): 

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

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

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

2. Wykonawca: 

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

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

reprezentowany przez: ………………………………….……………....………………………..……………………………………………  

3. Zamawiający: 

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

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

reprezentowany przez: ………………….……………………………....…………………………..…………………………………..…..  

4. Specyfikacja przekazywanej dokumentacji projektowej:  

Lp. 
Nazwa 
opracowania Ilość przekazanych egzemplarzy 

     

     

     

 

5. Wykonawca oświadcza, że ww. dokumentacja została wykonana zgodnie z wymogami prawa  

i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.  

6. Data przekazania ww. dokumentacji Zamawiającemu: 

…………………………………………………………………………..  

7. Niniejszy Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

Zamawiający:                Wykonawca: 
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Załącznik nr 4 do Umowy ………………………….. 

 

PROTOKÓŁ 

przekazania terenu robót 

Sporządzony w dniu …………………………………….….  w Białymstoku 

ZAMAWIAJĄCY: 

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

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

WYKONAWCA: 

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

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

Komisja w składzie: 
Przedstawiciele Zamawiającego: 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

Przedstawiciele Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………….... 

Przy udziale: 

……………………………………………………………………………….. 

1. Przekazuje się Wykonawcy teren robót na bocznicy kolejowej Punktu Utrzymania – Naprawy Taboru 
w Białymstoku, przy ul. Kopernika 60, międzytorze toru nr 154. 
2. Roboty należy wykonywać zgodnie z umową nr ………………………………… zawartą w dniu …………………… 
 
Inne ustalenia: 
......................................................................................................................................................................

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

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

   
Przedstawiciele                                                                                                         Przedstawiciele 

Zamawiającego                                                                                                         Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do Umowy ………………………….. 

 
 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU WSTĘPNEGO 

 
Sporządzony w dniu ………………………………… w ……………………………………………..: 

 
Zamawiający:  

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

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

Wykonawca:  

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

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

 

Komisja w składzie: 
Przedstawiciele Zamawiającego: 

………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………….. 

Przedstawiciele Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………..... 

Przy udziale: 

……………………………………………………………………………….. 

Dokonała wstępnego odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem stanowiska do ręcznego mycia 
zewnętrznego pasażerskich pojazdów szynowych w Białymstoku, przy ul. Kopernika 60. 

 Komisja w powyższym składzie stwierdza: 

● Prace zostały/nie zostały* zrealizowane zgodnie z Umową …………………………………. z dnia …………………………… 
● Komisja nie stwierdziła żadnych wad*/stwierdziła niżej wymienione wady, które Wykonawca zobowiązany 

jest usunąć w terminie ..................... dni roboczych, licząc od następnego dnia od daty sporządzenia 
niniejszego protokołu.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(wymienić wady)  
 

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

● Uwagi: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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● Załączniki: 

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

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

 

 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

Przedstawiciele                                                                                                         Przedstawiciele 

Zamawiającego                                                                                                         Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do Umowy ………………………….. 

 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO 
 
Sporządzony w dniu ………………………………… w ……………………………………………..: 

 
Zamawiający:  

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

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

Wykonawca:  

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

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

 

Komisja w składzie: 
Przedstawiciele Zamawiającego: 

………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………….. 

Przedstawiciele Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………..... 

Przy udziale: 

……………………………………………………………………………….. 

Dokonała końcowego odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem stanowiska do ręcznego mycia 
zewnętrznego pasażerskich pojazdów szynowych w Białymstoku, przy ul. Kopernika 60. 

 Komisja w powyższym składzie stwierdza: 

● Prace zostały zrealizowane zgodnie z Umową …………………………………. z dnia …………………………… 
● Komisja nie stwierdziła żadnych wad 
● Została przekazana Zamawiającemu następująca dokumentacja: 

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

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

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

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

 (wymienić dokumenty)  
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● Uwagi: 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiciele                                                                                                         Przedstawiciele 

Zamawiającego                                                                                                         Wykonawcy 
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                                                                                        Załącznik nr 7 do Umowy ………………………….. 

 

 
 
 

Oświadczenie wydawane dla: 
”Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Podlaski  
z siedzibą w Białymstoku, 15-397 Białystok ul. Kopernika 60 
 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE POSIADANIA PRZEZ PRACOWNIKÓW AKTUALNYCH 

BADAŃ LEKARSKICH ORAZ SZKOLEŃ BHP I PPOŻ. 

 
 

 
 

Nazwa i adres Wykonawcy 
(pieczątka firmowa) 

 

 

 

 

 

 

Imię, nazwisko, stanowisko 
Przedstawiciela Wykonawcy 
sprawującego nadzór nad 
wykonywanymi pracami i BHP 

 

Nr Umowy i dzień zawarcia ……………………..………………..……….. z dnia …………………………... 

Niniejszym oświadczam, że wszyscy pracownicy przewidziani i zgłoszeni do realizacji czynności 
na rzecz ”Przewozy Regionalne” spółka z o. o. związanych z wykonaniem stanowiska  
do ręcznego mycia zewnętrznego pasażerskich pojazdów szynowych w Białymstoku,  
przy ul. Kopernika 60 posiadają aktualne szkolenia BHP i ppoż. oraz badania lekarskie 
uprawniające do prac na danym stanowisku. 

 
 
 
 
 
 

……………………………………….... 
miejscowość, data 

 
 
 

 
 

 
………………………………………. 

podpis przedstawiciela Wykonawcy 

 
 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………. 
podpis Wykonawcy zgodnie                           

z reprezentacją lub osoby/osób 
uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 
 
 
 
 
.......................................................... 

pieczęć Wykonawcy 

 

 
 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
  

Lp. 
Przedmiot roboty  

budowlanej 
Wartość brutto 

roboty budowlanej 

Czas realizacji Nazwa i siedziba podmiotu, na 
rzecz którego umowa została 

zrealizowana Rozpoczęcie Zakończenie 

1. 

          

2. 

          

3. 

     

 
 
 
………………………………………………………… 
         miejscowość, data sporządzenia 

         
 
              
        ………………………………………………………… 
         podpis osoby/osób uprawnionej/ych 
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Załącznik nr 4 do Ogłoszenia 
 

 
 
 

.......................................................... 
pieczęć Wykonawcy 

  
 

 
 

 
 

OŚWIADCZENIE  

 

 

Przystępując do udziału w Postępowaniu nr PRTL2-252-12/2018 oświadczam, że reprezentowany przez 
mnie podmiot nie podlega wykluczeniu na podstawie §4 Ogłoszenia.  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………… 
         miejscowość, data sporządzenia 

         
 
              
        ………………………………………………………… 
         podpis osoby/osób uprawnionej/ych 
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Załącznik nr 5 do Ogłoszenia 
 

………………………………….……………  
  czytelna pieczęć Wykonawcy 
 
 

 
 

OFERTA  

 

 

Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy 
podać nazwy i dokładne adresy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 
 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Wykonanie projektu i budowa stanowiska  
do ręcznego mycia zewnętrznego pasażerskich pojazdów szynowych w Białymstoku” zgodnie  
z wymogami zawartymi w Ogłoszeniu (PRTL2-252-12/2018) w następujący sposób: 

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

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

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

(Krótki opis technologii w jakiej Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia) 

za cenę wskazaną poniżej:  

 
Wartość netto: ....................................................... zł (słownie: .................................................................. 

........................................................................................................................................................ złotych) 

VAT: ....................................................................... zł (słownie: .................................................................. 

........................................................................................................................................................ złotych) 

Wartość brutto: .................................................... zł (słownie: ................................................................... 

........................................................................................................................................................ złotych) 

2. Zamierzam powierzyć do realizacji podwykonawcom następujące części zamówienia: 

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

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

(uzupełnić jeżeli dotyczy) 
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3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Ogłoszenia (PRTL2-252-12/2018) oraz jego załącznikami  
i akceptuję określone w nim postanowienia i zasady postępowania. 
4. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję:  
- Nie należy do grupy kapitałowej*  

- Należy do grupy kapitałowej, w związku z tym przedkładamy listę podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej*  
5. Zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych  
w Ogłoszeniu oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 
6. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu, tj. przez okres 60 dni 
od upływu terminu składania ofert. 
7. Oświadczam, iż na stronach nr………… niniejszej oferty znajdują się informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*. 
8. Wraz z ofertą składam:  
1) dokumenty wymagane postanowieniami §5 ust. 1 Ogłoszenia, 
2) pełnomocnictwo do podpisania oferty* 
9. Przedstawiam poniżej dane kontaktowe osoby, z która należy porozumiewać się w sprawach 
dotyczących przedmiotowego postępowania: ………………………………………………….. tel.…………………….……… 
e-mail………………….……… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………….....................………………………………………………... 
                          (podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby  

   uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
……………………………………………………... 
  miejscowość, data sporządzenia 
 
 
* Należy skreślić, jeśli nie dotyczy 
  

 


