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I. INFORMACJE OGÓLNE  

Nazwa oraz informacje teleadresowe Zamawiającego: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą                      
w Radomiu ul. Witosa 76, 26-600 Radom 
tel.   48/380-20-00,  fax. 48/380-20-33, e-mail: radkom@radkom.com.pl  
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 5 548 000 € na 

podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień́ Publicznych 

(tekst jednolity: Dz.U.2018. poz. 1986 z późn. zm. )  

2. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy PZP, może w pierwszej kolejności dokonać 

oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

4. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej  

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

5. W przypadku gdy w SIWZ i załącznikach do niej powołane są konkretne przepisy, normy, 

wytyczne i katalogi, obowiązują̨ przepisy aktualne.  

6. Użyte w SIWZ oraz załącznikach terminy mają następujące znaczenie: 

a. „ustawa PZP" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. Dz.U.2017.1579 z późn.  zm. ),  

b. „SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

c. „zamówienie" - zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale III 

SIWZ, 

d. „postępowanie" - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 

SIWZ, 

e. „zamawiający" – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM”  

Sp. z o.o.  z siedzibą w Radomiu, ul. Witosa 76. 

7. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i złożyć ofertę 

zgodnie z jej wymaganiami. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji 
pożaru w budynku hali sortowniczej odpadów na terenie ZUOK w Radomiu przy ul. Witosa 94 

instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) i   jej  uruchomienie zgodnie z przepisami ppoż. Zakres 
instalacji obejmuje po zaprojektowaniu dostawę i wykonanie kompletnej instalacji wyposażonej  

w kamery wykrywające pożar, czujki wykrywające dym/ogień, rejestrator CCTV, monitor, centrale 

monitorującą prace systemu. 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje części eksploatacyjnej tj. podłączenia do obiektu 

Państwowej Straży Pożarnej i monitorowania sygnałów. Podłączenie i monitorowanie 

sygnałów będzie objęte odrębnym zamówieniem. Należy jednak tak zaprojektować  

i wykonać SSP by podłączenie było możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i wytycznymi Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. 

1. wykonanie koncepcji w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego - 2 egz., 
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2. wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

(obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

 (Dz. U.2013.1129) – 3 egz.,  

3. uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień, zezwoleń, zgód, 

opinii oraz odstępstw od przepisów niezbędnych do wykonania pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytku w tym uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie  

4. opracowanie dokumentacji powykonawczej 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

45000000-7  -  Roboty budowlane 

45343000-3  - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

31625000-3  - Alarmy przeciwpożarowe 

31625100-4  -        System wykrywania ognia 

31625200-5   - Systemy przeciwpożarowe 

 
3. Standardy jakościowe  

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz standardy jakościowe zostały określone w PFU 

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.  

2. Wykonawca zobowiązany jest realizować́ przedmiot zamówienia z należytą̨ 

starannością̨ w zakresie, miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, na 

zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.  

3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić́ gwarancji jakości na dostarczone w ramach 

realizacji przedmiotu zamówienia urządzenia oraz na wykonane roboty budowlane 

min. 36 miesięcy.  

4. W przypadku stwierdzonych wad w wykonywanych pracach budowlanych 

Zamawiającemu będą przysługiwać następujące uprawnienia: 

a. wady nieistotne dające się usunąć – Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 

termin na usunięcie stwierdzonych wad, 

b. wady nieistotne niedające się usunąć – Zamawiający może żądać obniżenia 

wynagrodzenia, 

c. wady istotne dające się usunąć – Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu 

Umowy do czasu usunięcia wad zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy 

zastrzeżonych kar umownych i żądać odszkodowania na zasadach ogólnych, 

d. wady istotne niedające się usunąć uniemożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie  

z jego przeznaczeniem – Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy 

i żądać wykonania przedmiotu umowy (lub jego części) po raz drugi, zachowując 

prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych oraz żądać 

odszkodowania na zasadach ogólnych lub odstąpić od Umowy 

5. Zamawiający zastrzega, że jeśli w opisie przedmiotu zamówienia znalazła się 

jakakolwiek  nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu lub jeśli w dokumentach 
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składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa 

firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłącznie charakter informacyjny i ma na celu 

określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych 

wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub 

jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź 

produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi  

i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji.  
 

6. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się 

parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji. 

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest w treści 

oferty poinformować w sposób wyraźny Zamawiającego. W takim przypadku 

Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, 

spełniający wymagania funkcjonalności. Dowód w zakresie równoważności 

zastosowanych rozwiązań leży po stronie Wykonawcy. Udowodnienie, że 

zastosowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym musi wynikać z treści 

oferty. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 4 miesięcy od podpisania umowy 

(zgodnie z terminem określonym w ofercie przez Wykonawcę).  

V. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania wskazanych zamówień. 

VI.  INFORMACJE O OFERTACH WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

VII. INFORMACJE O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.  

Zamawiający zastrzega, że oferta Wykonawcy musi dotyczyć całego zakresu stanowiącego 

przedmiot zamówienia. 

VIII. KLUCZOWE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę̨ 

kluczowych części zamówienia.  
 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
 

3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę̨ części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć́ podwykonawcom i podania przez Wykonawcę̨ zakresu prac (części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom) oraz firm 
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podwykonawców. Zakres prac oraz firmy podwykonawców należy wymienić w ofercie 

Wykonawcy, zgodnie ze wzorem zawartym w formularzu ofertowym. 
 

4. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże powyższych informacji, Zamawiający uzna,  

iż zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców. 
 

5. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane  

w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający 

żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców  

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych lub usług. 
 

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.  

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa szczegółowych 

warunków udziału w postepowaniu w tym zakresie, 

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, 

że: 

i. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę̨ gwarancyjną min. 

200.000 złotych. 

c. zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, 

że:  

i. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

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

jedno zadanie polegające na wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru SAP o 

łącznej wartość 100 000 zł.  

 Wykazane przez Wykonawcę zadania przy złożeniu ofert winny być wykonane 

(tj. zakończone np. protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym 

dokumentem). 

ii. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót instalacyjnych, posiadającą 

uprawnienia, kwalifikacje energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru (E,D) 
sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do 1 kV,  

b) osobą, która posiada certyfikat kwalifikacji uprawniający do instalowania  
i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru wydany przez CNBOP – PIB.  

Uwagi:  

1) Zamawiający zastrzega prawo do pełnej weryfikacji prawdziwości złożonych 

oświadczeń i pozostałych dokumentów, a w szczególności zastrzega prawo 
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bezpośredniego kontaktu z podmiotami, na które wykonawca powołuje się lub 

które wskazuje na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca powołujący się na zasoby innych 

podmiotów (podmiotów trzecich), tj. na ich wiedzę i doświadczenie, potencjał 

techniczny lub też na osoby zdolne do wykonania zamówienia należące do tych 

podmiotów, miał na uwadze konieczność zapewnienia realności ich wykorzystania 

na etapie realizacji zamówienia. Realne dysponowanie wiedzą i doświadczeniem, 

potencjałem technicznym czy też osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

musi wiązać się z udziałem podmiotu trzeciego udostępniającego takie zasoby  

w realizacji zamówienia w postaci podwykonawstwa na podstawie umowy  

z wykonawcą. Zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci, który udostępnia swoje 

zasoby przeniósł swoje własne, a udostępnione na rzecz wykonawcy 

doświadczenie, jak również zaangażowanie poszczególnych osób wskazanych 

jako zdolnych do wykonania zamówienia, w realizację przedmiotu zamówienia.  

 

2. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie  

w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość zgodnie ze średnim kursem walut 

NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na 

stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, 

Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.  
 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 

oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.  
 

4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszelkie czynności 

wykonywane w ramach robót branży budowlanej oraz elektrycznej, których wykonanie 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11) ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez 

wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten, nie dotyczy Kierownika robót 

instalacyjnych oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2016 r. poz. 290 ze zm.).  
 

5. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany 

zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących 

wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez 

Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określono w Projekcie Umowy.  
 

6. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczęcia do końca 

upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez 

pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie 

obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę.  

1) art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku 

pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz 

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 

pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. 



Zamawiający - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Zaprojektowanie i i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru” 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):   9/2019 
 

 

   7 

Weryfikacja wymogu zatrudnienia w oparciu o przepisy  art. 22  § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) opisana została  

w projekcie  umowy. 

7. Zamawiający zastrzega prawo do pełnej weryfikacji prawdziwości założonych 

oświadczeń i dokumentów na każdym etapie postępowania, w szczególności zastrzega 

prawo bezpośredniego kontaktu z podmiotami, na które Wykonawca powołuje się lub 

które wskazuje na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym 

też prawo do wizytacji zakładów/instalacji referencyjnych czy też zakładu produkcyjnego 

wskazanego jako potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia. 

Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów 

załączonych przez Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia. 

8. 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 nim stosunków prawnych.  
 

9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca powołujący się na zasoby innych 

podmiotów (podmiotów trzecich), tj. na ich wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny 

lub też na osoby zdolne do wykonania zamówienia należące do tych podmiotów, 

zapewnił realność ich wykorzystania na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający 

zastrzega, że realne dysponowanie wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym 

czy też osobami zdolnymi do wykonania zamówienia musi wiązać się z udziałem 

podmiotu trzeciego udostępniającego takie zasoby w realizacji zamówienia w postaci 

podwykonawstwa na podstawie umowy z Wykonawcą. 
 

10. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  
 

11. 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.  
 

12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, 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:  

a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 
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13. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 
 

14. Pisemne zobowiązanie, musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez podmiot 

trzeci. 

X. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 

USTAWY PZP 

1. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:  

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sad zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 

1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość́ ogłoszono,  

z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba ze sad zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 

2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),  

 

2. Zamawiający przewiduje potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 i braku podstaw wykluczenia z postępowania w formie oświadczenia.  

XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw 

wykluczenia z postępowania stanowiące odpowiednio załącznik nr 3 i 4 do SIWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
 

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia,  

o którym mowa w ust. 1 powyżej dotyczące tych podmiotów (podpisane przez 

uprawnionych przedstawicieli tych podmiotów). 
 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj.: 
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a. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu Zamawiający żąda:  

i. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają̨ wpisu do rejestru lub ewidencji,  

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy PZP,  

ii. 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, 

 

b. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:  

i. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia na sumę̨ gwarancyjną określoną̨ przez 

Zamawiającego w rozdziale IX ust. 1 lit. b  ppkt. i SIWZ, 

ii. wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

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

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

i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem 

dowodów określających czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane – zgodnie z warunkiem określonym  

w rozdziale IX ust. 1 lit. c  ppkt. i  SIWZ (Załącznik nr  5 do SIWZ), 

iii. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

jakości lub kierowanie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień́, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  

o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z warunkiem określonym  

w rozdziale IX ust. 1 lit. c  ppkt. ii SIWZ (Załącznik 6 do SIWZ), 

iv. zobowiązania innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy PZP  

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania 

z nich przy wykonaniu zamówienia – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 7. 
 

5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej:  

a. zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale XI ust. 4 lit. a ppkt i-ii SIWZ, składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
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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, 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być́ 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie 

(według wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ) 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.  

 

UWAGA: 

W myśl znowelizowanych w dniu 22 czerwca 2016 r. przepisów ustawy Pzp, złożenie przez 

Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 24 ust. 11, przed zamieszczeniem przez 

Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 

jest czynnością nieskuteczną. Oznacza to, iż Wykonawca, który złoży przedmiotowe 

oświadczenie np. wraz z ofertą musi ponownie złożyć tenże dokument w terminie 3 dni od 

dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust.5. W przypadku zaniechania tej 

czynności przez Wykonawcę, zostanie on wezwany do uzupełnień z mocy art. 26 ust 3, 

względnie do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. 
 

7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę̨, 

Zamawiający może zwrócić́ się̨ do właściwych organów kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu.  
 

8. Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia  

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale 

XI ust. 1 SIWZ. 

XII. FORMA SKŁADANYCH DOKUMETÓW 

1. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy, z wyjątkiem oświadczeń podwykonawców, w tym 

dotyczących podmiotów o których mowa w art. 22a ustawy PZP, które powinny być 

przedstawione w oryginale. Poświadczenia za zgodność́ z oryginałem dokonuje 

odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się̨ o udzielenie zamówienia publicznego 

albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą̨.  
 

2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,   

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  

i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 
 

3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują 

się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
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przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, 

Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 

ustawy PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 

aktualne.  
 

4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać Zamawiającego od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1126). oraz Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 

października 2018 zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U z 2018, poz.1993). 
 

5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postepowania, oświadczenia lub dokumenty są̨ 

niekompletne, zawierają̨ błędy lub budzą̨ wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postepowania. 
 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są̨ składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  
 

7. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy PZP 

ustanowić́ pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy  

o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć́ 

pełnomocnictwo, które  powinno dokładnie określać́ zakres umocowania. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść́ wadium w wysokości 5 000,00 zł                            

(słownie: pięć tysięcy złotych ) przed upływem terminu składania ofert.  
 

2. Wadium może być́ wniesione w:  

a. pieniądzu,  

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym  

c. gwarancjach bankowych;  

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;  
 

3. 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. 

Wadium w formie pieniądza należy wnieść́ przelewem na nr konta 63 1240 3259 1111 

0000 2989 7544 z dopiskiem „Wadium w przetargu na „Zaprojektowanie i wykonanie 

systemu sygnalizacji pożaru”. znak  sprawy 9/2019.      

             

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków 

pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego. 
 

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:  

XIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
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a. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony 

do oferty, 

b. innej niż̇ pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej wewnętrznej 

kopercie z oznakowaniem „WADIUM”, a jego kopia spięta razem z ofertą.  
 

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać́ bezwarunkowe, nieodwołalne 

zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde 

pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą,  

w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.  
 

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy 

zostanie odrzucona.  
 

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na 

poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.  

 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany 

będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej 

zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.  
 

2. Zabezpieczenie może być́ wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

a. pieniądzu,  

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym  

c. gwarancjach bankowych;  

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;  

e. 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.  
 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych 

art. 148 ust. 2 ustawy PZP.  
 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je 

na oprocentowanym rachunku bankowym.  
 

5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji lub poręczenia winno 

wynikać́, że:  

a. bank, ubezpieczyciel lub poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego, w terminie 

maksymalnie 30 dni od pisemnego wezwania kwotę̨ zabezpieczenia, na pierwsze 

wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od 

kwestionowania czy zastrzeżeń́ Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie 

Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.  

Wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, należy dokonać́ 

na rachunek bankowy 63 1240 3259 1111 0000 2989 7544 prowadzony przez 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o.  

z dopiskiem:  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przetargu na 

„Zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru”. Znak Sprawy 

9/2019.                   

XIV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
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6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż̇ pieniądz, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.  
 

7. Za niedopuszczalne i skutkujące odmową przyjęcia gwarancji (bankowej lub 

ubezpieczeniowej) lub poręczenia będą̨ uważane w szczególności zapisy 

przedstawianych gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia o: 

a. zabezpieczeniu zapłaty roszczeń́ Zamawiającego jedynie z tytułu zapłaty kar 

umownych,  

b. zabezpieczeniu zapłaty roszczeń́ Zamawiającego z wyłączeniem kar umownych.  
 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń́  

z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż̇ w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady.  

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się̨ wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca może przedłużyć́ termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może 

tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić́ się̨ do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie 

dłuższy jednak niż̇ 60 dni.  

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, 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.  

1. Za ofertę̨ najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w kryteriach:  

lp Kryterium Ranga 

1.  cena ofertowa brutto   85 %  

3.  termin gwarancji 10 % 

4. termin realizacji zamówienia 5 % 

 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

XVI.   OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 
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2. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie 

ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę̨ w ofercie i przeliczona według 

wzoru: 

C= (Cn/Cof) x R x 100 

Gdzie: 

C- Cena  

Cn – najniższa oferowana cena 

Cof – cena oferty badanej 

R- ranga  

 

3. Ocena punktowa w kryterium „Gwarancja” dokonana zostanie na podstawie wysokości 

gwarancji wskazanej przez Wykonawcę̨ w ofercie dla robót budowlanych : 

 minimalny okres gwarancji 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji wynosi 60 

miesięcy,  
 

36 miesięcy – 0 pkt. 

48 miesięcy – 5 pkt.  

60 miesięcy – 10 pkt. 

- zaoferowany przez Wykonawcę̨ okres gwarancji w wymiarze mniejszym niż̇ 36 miesięcy  

a większym niż̇ 60  miesięcy, skutkować́ będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień́ publicznych.  

4. Ocena punktowa w kryterium „Termin realizacji” dokonana zostanie na podstawie 

terminu realizacji wskazanego  przez Wykonawcę̨ w ofercie: 

 Maksymalny termin realizacji zamówienia 4 miesiące od podpisania umowy.  

4 miesiące – 0 pkt.  

3 miesiące -  5 pkt. 

- zaoferowany przez Wykonawcę̨ termin realizacji dłuższy niż 4 miesiące i krótszy niż 3 

miesiące, skutkować́ będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy – 

Prawo zamówień́ publicznych. 

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona  

z dokładnością̨ do dwóch miejsc po przecinku.  
 

6. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę̨.  
 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać́ będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP i w SIWZ oraz zostanie 

oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  
 

8. Jeżeli nie będzie można dokonać́ wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny 

ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 

ustawy PZP).  
 

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.  

XVII.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca określa w formularzu ofertowym cenę̨ realizacji zamówienia, która jest ceną 

ryczałtową.  
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2. Cena ofertowa musi uwzględniać́ wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym  

w SIWZ, w tym w szczególności: wartość́ usług, dostaw, montażu, rozruchów, koszty 

opracowania kompletnego projektu, koszty przeprowadzenia szkoleń́, koszt udzielenia 

rękojmi i gwarancji, koszty opracowania dokumentów, które zostaną̨ przekazane  

w trakcie odbioru, wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do 

wykonanej dokumentacji, wynagrodzenie za przeniesienie prawa do zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji, przeniesienia własności 

egzemplarzy utworu, koszt dostarczenia dokumentacji, narzuty, ubezpieczenia, należny 

podatek VAT oraz pozostałe czynniki cenotwórcze.  

3. Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej w sytuacjach wymienionych  

we wzorze umowy.  

4. Ceny muszą być́ podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 

(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę̨ pominąć́, powyżej i równe 5 należy 

zaokrąglić w górę̨).  

5. Cena oferty winna być́ wyrażona w złotych polskich (PLN).  

6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  

i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć́ zgodnie z tymi przepisami. 

W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę̨, jest zobligowany poinformować́ 

zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić́ do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę̨ (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / 

świadczenie będzie prowadzić́ do jego powstania, oraz wskazując ich wartość́ bez kwoty 

podatku. 

 

1. Oferta musi zawierać́ następujące oświadczenia i dokumenty:  

a. wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ) - DO OFERTY 
 

b. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, którego 

wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ - DO OFERTY 
 

c. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania, którego 

wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ - DO OFERTY 
 

d. wypełniony załącznik nr 5 - wykaz zrealizowanych robót budowlanych w ramach 

kryterium „zdolności technicznej lub zawodowej” - NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJĄCEGO 
 

e. wypełniony załącznik nr 6 - wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia  

w ramach kryterium „zdolności technicznej lub zawodowej” - NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJĄCEGO 

f. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający, iż̇ oferta została podpisana przez 

osobę̨/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych 

dokumentów załączonych do oferty  - DO OFERTY 
 

XVIII.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
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g. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeśli dotyczy), 

którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ- DO OFERTY 
 

h. dokument wniesienia wadium, zgodnie z rozdziałem  XIII SIWZ- DO OFERTY 
 

i. oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej – wzór 

załącznik nr 8 do SIWZ 
 

j. Dokumenty wymienione w rodz. XI pkt. 4 - NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
 

k. Szczegółowa specyfikacja oferowanego systemu sygnalizacji pożaru -  NA 

WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

2. Cena oferty musi zawierać́ wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego wynikającymi 

z oraz z projektu umowy. 

3. Oferta musi być́ napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę̨(y) upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań́ w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty.  

4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność́ z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę̨ niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć́ stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie.  

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są̨ składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

6. Wykonawca ma prawo złożyć́ tylko jedną ofertę̨, zawierającą jedną, jednoznacznie 

opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez danego Wykonawcę̨.  

7. Treść́ złożonej oferty musi odpowiadać́ treści SIWZ.  

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

9. Zaleca się̨, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,  

a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą̨ połączona (np. 

zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz zawierała spis 

treści.  

10. Poprawki lub zmiany (również̇ przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być́ parafowane 

własnoręcznie przez osobę̨ podpisującą ofertę̨.  

11. Ofertę̨ należy złożyć́ w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie, w siedzibie 

zamawiającego i oznakować́ w następujący sposób: Oferta w przetargu 

nieograniczonym pn. „Zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru”, 

znak 9/2019. Nie otwierać́ przed dniem 17.04.2019r.  godz. 10:30. 
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12. Koperta wewnętrzna powinna być́ zaadresowana i oznakowana w sposób opisany 

powyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Zmawiający 

nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków.  

13. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

14. Zamawiający informuje, iż̇ zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są̨ jawne i podlegają̨ udostepnieniu 

od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. Z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z puzon. Zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania 

ofert zastrzegł, że nie mogą̨ one być́ udostępniane i jednocześnie wykazał,  

iż̇ zastrzeżone informacje stanowią̨ tajemnicę przedsiębiorstwa.  

15. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę̨ złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią̨ tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczać́ będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane  

w trakcie postepowania są̨ jawne bez zastrzeżeń́.  

16. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią̨ tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne  

i skutkować́ będzie ich odtajnieniem.  

17. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie  

w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić́ 

będą̨ tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica 

przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne 

wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie 

wykazie, iż̇ dane informacje stanowią̨ tajemnicę przedsiębiorstwa.  

18. Wykonawca może wprowadzić́ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie  

o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian musi być́ złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie 

odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną̨ 

otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną̨ dołączone do oferty.  

19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać́ się̨  

z postepowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych 

zasad co wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

Koperty oznakowane w ten sposób będą̨ otwierane w pierwszej kolejności po 

potwierdzeniu poprawności postepowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 

ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą̨ otwierane.  

20. Oferta, której treść́ nie będzie odpowiadać́ treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 

pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie 

niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić́ z 
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Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w 9 SIWZ. 

Przepisy ustawy PZP nie przewidują̨ negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym 

zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.  

 

1. Ofertę̨ należy złożyć́ w siedzibie Zamawiającego przy ul. Witosa 94, 26-600 Radom – 

sekretariat  do dnia 17.04.2019r. do godziny 10:15.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 

kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie  

z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego –. ul. Witosa 94, 26-600 Radom – sala 

konferencyjna w dniu 17.04.2019r. o godzinie 10:30.  

5. Otwarcie ofert jest jawne.  

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,  

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  

i warunków płatności zawartych w ofertach..  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.radkom.com.pl  

informacje dotyczące: 

a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia 

b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie. 

c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przekaże 

Zamawiającemu dane osób przewidzianych do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, uwzględniając zapisy zawarte w SIWZ.  

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę̨ przy podpisywaniu umowy powinny posiadać́ ze sobą̨ 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 

nie będzie wynikać́ z dokumentów załączonych do oferty.  
 

3. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca 

wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie będzie miało formy pieniężnej, 

Wykonawca uzgodni – na co najmniej 3 dni przed podpisaniem umowy – w jaki sposób 

zrealizuje zapis umowy dotyczący zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

XIX.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

XX.    INFORMACA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 
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5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się̨  

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 

określać́ strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych 

do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność́ za wykonanie zamówienia, 

oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 

konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.  
 

6. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.  
 

7. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają̨ negocjacjom.  
 

8. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, 

uchyla się̨ od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać́ ofertę̨ najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba,  

że zachodzą̨ przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.  Wykonawca, 

którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do przedstawienia 

przed zawarciem umowy wykazu pracowników wykonujących umowy o pracę czynności  

w zakresie realizacji zamówienia.  

1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie  

z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz  

z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2017 r. poz. 170 

oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 
 

2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania.  

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę 

domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy lub numer 

faksu podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się Wykonawcy z treścią przekazanego pisma, po wydrukowaniu komunikatu 

poczty elektronicznej o dostarczeniu informacji lub raportu faksu. 
 

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ.  
 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: radkom@radkom.com.pl, lub faksem 

na nr (48) 380 20 33. 
 

5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

XXI.   INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 

TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 

mailto:radkom@radkom.com.pl
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1) Milena Faryna  - przewodnicząca komisji przetargowej – sprawy proceduralne, 
2) Leszek Wertejuk – zastępca przewodniczącej komisji przetargowej – sprawy 

merytoryczne  
 

6. Komunikacja z Wykonawcami będzie prowadzona również poprzez zamieszczanie 

istotnych informacji dotyczących postępowania (wnoszone zapytania, modyfikacje SIWZ 

oraz odwołania) na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 

http://radkom.com.pl/radkom/przetargi/  
 

7. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem 

telefonu. 

8. W przypadku złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 26 ust. 4, art. 87 ust. 1 oraz art. 

90 ust. 1ustawy Pzp, a także w przypadku zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, wystarczające jest ich przeslanie faksem lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 
 

9. W przypadku składania przez wykonawcę  oświadczeń z art. 25 a ustawy pzp, uzupełnień 

czy poprawy Zamawiający dopuszcza ich złożenie jedynie w formie pisemnej: 

1) Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012-Prawo pocztowe (Dz.U poz.1529 oraz z 2015r poz. 1830) 

2) Osobiście za pośrednictwem posłańca  

Zamawiający nie dopuszcza w takim przypadku złożenia oświadczenia/oświadczeń z art. 

25a ustawy Pzp poprzez  środki komunikacji elektronicznej.  

Zamawiający informuje, że ww. środki komunikacji elektronicznej będą dostępne, czynne i 

sprawnie działające przez cały okres trwania postępowania.  

Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 

lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności: 

a. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania  

o cenę, 

b. określenia warunków udziału w postępowaniu, 

c. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

d. odrzucenia oferty odwołującego, 

e. opisu przedmiotu zamówienia, 

f. wyboru najkorzystniejszej oferty. 

XXII.    ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

XXIII.    POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

http://radkom.com.pl/radkom/przetargi/
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3. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy PZP.  
 

4. 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. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

6. 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. 

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin 

składania wniosków. 

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

9. W sprawach nieuregulowanych w ustawie PZP zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 XXIV. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU 

ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, 

KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  
 

 

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”, informujemy, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.,  
ul. Witosa 76, 26-600 Radom ; 
 

 dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@radkom.com.pl*; 
 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,  
np. Zaprojektowanie i budowa hali do produkcji paliwa RDF na terenie ZUOK Radom  

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 
 

 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; 

 

mailto:iod@radkom.com.pl*
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 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 

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

 

 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 ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

 

 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.  

 

XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Załącznik nr 1 – program funkcjonalno-użytkowy, 

Załącznik nr 2 – formularz oferty 

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunku udziału  
w postępowaniu, 

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia  
z postępowania, 

Załącznik nr 5 – wzór wykazu zrealizowanych robót budowlanych, 

Załącznik nr 6 - wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia, 

Załącznik nr 7 – zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów, 

Załącznik nr 8 -  oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej, 

Załącznik nr 9 – wzór umowy. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Wykonawca:      
………………………………………………….…………      Zamawiający:  
(Nazwa i adres)                                PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.   
Nr NIP: ………………………………………..…………...   ul. Witosa 76 
Nr telefonu: ……………………………………..………….   26-600 Radom 
Nr faksu: ……………………………………………..……. 
reprezentowany przez: 
……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
Formularz ofertowy 

 
1. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym realizowanym w trybie przetargu 

nieograniczonego  na „Zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru” 

będąc uprawnionym (i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań  
w imieniu Wykonawcy oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 
ryczałtową w wysokości:  

cena brutto ……………...…… zł (słownie: …………………………………………………) 

w tym ………% podatek VAT 

2. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na okres______________ miesięcy liczonych 

od dnia odebrania zamówienia na podstawie protokołu odbioru. 

3. Zobowiązujemy się do  wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: ______ miesięcy.  

4. Oświadczamy, że: 

  a)    □  - jestem/jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem, 

          □  - nie jestem/nie jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem. 
            (postawić znak „X” przy właściwym wyborze)* 

  b) wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

c) zapoznaliśmy się z SIWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez 
Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami  
i zasadami postępowania, 

 

d) zapoznaliśmy się z istotnymi dla stron postanowieniami umowy określonymi w SIWZ  
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z 
ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, 

 

e) cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające  
z informacji zawartych w SIWZ  

 

f)  uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty, 
 

g) uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie wymienionym w SIWZ, 
 

h) sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia do potrzeb zamówienia jest następujący:    ………… 

i)  Zgodnie z art. 91  ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
       (Dz. U z 2018r., poz. 1986 z późn. zm. )informujemy, że wybór oferty: 

□  nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;*** 
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□ będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  
w odniesieniu *** 

       do następujących towarów lub usług : ……….., których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek 
podatkowy  u Zamawiającego to ..............  zł netto; zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

5. Wadium  w wysokości ………………….PLN, zostało wniesione w dniu ……………w formie     
       ………………………………. 

6.   Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych  w art. 46 

ustawy pzp, na następujący rachunek: ………………………………………………….. 
 

7.   Zostaliśmy poinformowani, że nie później niż w terminie składania ofert mogę/możemy 

zgodnie z art.  8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) wydzielić z oferty informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji po uprzednim wykazaniu przeze mnie/nas, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
 

8. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej 

umowy  w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
 

9. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 

umowy jest: 

    -  …………..…………………………….... tel. ……………………… fax. ………………….. 

10.  Zamierzamy zlecić podwykonawcom następujące części zamówienia***: 
 

 Firma podwykonawcy Część zamówienia, którą będzie 

realizował podwykonawca 

1.  

 

 

 

11.   Załącznikami do niniejszej oferty są : 
1) ……………………………………………. 

12.   Ofertę złożono  na ………stronach. 

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

………………………………………… 
(podpisy i pieczątki osób  
upoważnionych do podpisania oferty) 

 
*  Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz.Urz.UE L 124 z 20.05.2003r., str. 36): 

- małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR; 

- średnie przedsiębiorstwa to 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. 

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).  

** 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).  

 *** wypełnić jeżeli dotyczy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

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

   pieczęć firmy 

 

 

OŚWIADCZENIE O  SPEŁNIENIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie  

i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru ” 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  

w      _____________________________________ (wskazać dokument i właściwą 

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

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

 
       ………………………………………… 

(podpisy i pieczątki osób  

upoważnionych do podpisania oferty) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w__________________________________________ 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki 

udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

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

 
       ………………………………………… 

(podpisy i pieczątki osób  

upoważnionych do podpisania oferty) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

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

 
       ………………………………………… 

(podpisy i pieczątki osób  

upoważnionych do podpisania oferty) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

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

   pieczęć firmy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie  

i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru” 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 

pkt 12-23 PZP. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek 

wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP określonych w SIWZ. 

 

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

 
       ………………………………………… 

(podpisy i pieczątki osób  

upoważnionych do podpisania oferty) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. _____ ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub przesłanek wskazanych w art. 24 
ust. 5 pkt 1 ustawy PZP określonych w SIWZ). Jednocześnie oświadczam, że w związku z 
ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem/am następujące środki 
naprawcze:  

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

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

 
       ………………………………………… 

(podpisy i pieczątki osób  

upoważnionych do podpisania oferty) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

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

 
       ………………………………………… 

(podpisy i pieczątki osób  

upoważnionych do podpisania oferty) 

 

      

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

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

 
 
       ………………………………………… 

(podpisy i pieczątki osób  

upoważnionych do podpisania oferty) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

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

   pieczęć firmy 

  

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie  

i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru”. 

Lp. 

Podmiot, na 

rzecz którego 

prace zostały 

wykonane 

Okres 

realizacji 

(od– do ) 

Przedmiot 

zamówienia  

– tytuł i krótki opis  - 

pozwalający 

na stwierdzenie, czy 

został spełniony 

postawiony warunek 

określony w  SIWZ 

Wartość 

zamówienia 

netto 

w złotych 

Rodzaj 

doświadczenia 

(własne, innego 

podmiotu) 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

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

 
 
       ………………………………………… 

(podpisy i pieczątki osób  

upoważnionych do podpisania oferty) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

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

   pieczęć firmy 

  

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie  

i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru”. 

 

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

       
       ………………………………………… 

(podpisy i pieczątki osób  

upoważnionych do podpisania oferty) 

 

 

 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje 

zawodowe 

Rola  

 

Doświadczenie 

 i wykształcenia 

niezbędne do 

wykonania 

zamówienia 

(szczegółowy opis 

potwierdzający 

spełnianie warunku 

określonego w siwz.  

Informacja o 

podstawie do 

dysponowania tą 

osobą (zasób 

własny – umowa o 

dzieło, umowa 

zlecenie itd.; zasób 

podmiotu trzeciego) 

1.  

 

    

2.      

3.      

4.      
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Załącznik nr 7 do SIWZ  

 

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

   pieczęć firmy 

 

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie  

i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru” 

 

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ________________________ będąc upoważnionym(/mi)  

                                            (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

do reprezentowania: _________________________________________________________ 

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

oświadczam(/y), że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 26 ust. 2b ustawy PZP 

odda Wykonawcy: 

______________________________________________________________ 

  (nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę) 

do dyspozycji niezbędne zasoby _______________________________________________ 

  (zakres udostępnianych zasobów) 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na „Zaprojektowanie  

i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru” przez cały okres realizacji zamówienia  i w celu 

jego należytego wykonania.  

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą: 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpisy i pieczątki osób  

upoważnionych do podpisania oferty) 
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Załącznik nr 8 do SIWZ  

 

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

   pieczęć firmy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI/ 

BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 

„Zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru”. 

 

Wykonawca oświadcza, że: 
1) nie należy do grupy kapitałowej*,  
 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089, 1132 z późn. zm.),  
 

z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu. 

 
 
 
2) należy do grupy kapitałowej* 
 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089, 1132 z późn. zm.), 
 

z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym 
postępowaniu:** 
 

- …………………………………………………………………………………………………… 

 

- …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 * Niepotrzebne skreślić 

** Wraz z niniejszym oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpisy i pieczątki osób  

upoważnionych do podpisania oferty) 
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Załącznik nr 9 

Projekt Umowy 

 

zawarta w dniu _________________ r. pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą  

w Radomiu, ul. Witosa 76, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy 

dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000158960; o kapitale zakładowym  72 284 500,00 zł, posiadającą  

NIP  796-006-98-04 , REGON  670574883, reprezentowaną przez :  

1. _____________________________ 
2. _____________________________ 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

zwaną w dalszej części „Wykonawcą”, 

 
Umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publ iczne w trybie przetargu nieograniczonego  

z zastosowaniem ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2018. poz.1986 z późn. zm., zwaną 

dalej „Pzp”), zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą, która stanowi integralną część 

Umowy. 

§1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w systemie „Zaprojektuj  

i wybuduj „Zaprojektowanie i wykonanie systemu sygnalizacji pożaru”, adres 26-600 

Radom, Witosa 94, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

oraz ofertą  Wykonawcy złożoną dnia ……………   w przetargu nieograniczonym. 

2. Wykonawca w terminie 30 dni od podpisania aktu umowy, po zapoznaniu się  

z obiektem, uzgodni z Zamawiającym koncepcję projektu i harmonogram prowadzenia 

prac. 

3. Projekt  musi być  wykonany zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935). 

4. Projekt musi być uzgodniony z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 
oraz uzyskać wymagane przepisami uzgodnienia i pozwolenia. 

4.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót także w części odbiorowej musi 
być opracowana zgodnie z aktualnymi wytycznymi  CENTRUM NAUKOWO-
BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego,  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, „W ZAKRESIE LOKALIZACJI, 
STANDARYZACJI WYKONANIA I WYPOSAŻENIA W OBIEKTACH BUDOWLANYCH 
POMIESZCZEŃ OBSŁUGI URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 
WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO 
ALARMOWANIA O POŻARZE LUB INNYM ZAGROŻENIU ORAZ DO PROWADZENIA 
DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH” 

5. Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa wyżej, musi być 
osoba figurująca w aktualnym  wykazie  rzeczoznawców ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych posiadających prawo do wykonywania zawodu, publikowanych na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 
 

6. Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu w  3 egz. w formie 
papierowej i 1egz.  w formie elektronicznej na płycie CD. 
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7. Dokumentacja powykonawcza, którą Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas 
odbioru będzie  zawierać:  
a) dokumentację powykonawczą systemu, uzgodnioną przez Rzeczoznawcę ds. 

zabezpieczeń przeciwpożarowych w przypadku gdy wystąpią na etapie realizacji 
zmiany w stosunku do uzgodnionego wcześniej projektu, 

b)  protokoły słyszalności sygnalizatorów akustycznych w pomieszczeniach, także 
najodleglejszych, obiektu. 

c)  wymagane certyfikaty / świadectwa dopuszczenia, 
d)  deklaracje zgodności albo właściwości użytkowych wyrobu. 
e) instrukcję obsługi i konserwacji centrali i systemu 
f)  książkę pracy systemu  
g)  wykaz niezbędnych kodów służących obsłudze centrali  
h)  dokumentacja systemu zawierającą opis działania, rozmieszczenie i identyfikację 

elem. itp. 
i) wzór protokołów z przeglądów systemu  
j) instrukcję  postępowania w przypadku alarmów pożarowych oraz uszkodzeniowych 
k) aktualizację instrukcji pożarowej obiektu  

 

8. Pozostałe wymagania dotyczące projektu zostały określone w załączonym do SIWZ 
Programie Funkcjonalno–Użytkowym. 

9. Zamawiający   oświadcza,  że  posiada  prawo  do dysponowania  nieruchomością na 
cele  budowlane. 

10.  Wykonawca w oparciu o otrzymane od Zamawiającego upoważnienie  uzyska  zgodnie  
z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego urzędowe decyzję pozwoleń na 
budowę lub dokona zgłoszeń wykonania robót budowlanych jeżeli pozwolenie na 
budowę  lub zgłoszenie robót jest wymagane. 

11. Przedmiot zamówienia nie obejmuje części eksploatacyjnej tj. podłączenia do obiektu 
Państwowej Straży Pożarnej i monitorowania sygnałów. Podłączenie i monitorowanie 
sygnałów będzie objęte odrębnym zamówieniem. Należy jednak tak zaprojektować i 
wykonać SSP by podłączenie było możliwe zgodnie Ramowymi wytycznymi 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.  Wykonawca  
zobowiązany jest uczestniczyć w podłączeniu SSP obiektu do systemy monitoringu. 
Uczestnictwo Wykonawcy nie może skutkować dodatkowymi kosztami, które miałby 
ponieść Zamawiający. 

 
§ 2 

1.  Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.  

2.  Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać przepisom techniczno-
pożarowymi  wskazanymi w załączonym do SIWZ Programie Funkcjonalno–Użytkowym. 

3.  Zanieczyszczenia i odpady powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy stanowią 
własność Wykonawcy i należy je wywieźć poza teren wykonywania robót 
z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Wykonawcę 
obciążają wszelkie działania i obowiązki związane z ich usunięciem. 

4.  Roboty w obiekcie będą wykonywane w terminach zgodnych z harmonogramem, o którym 
mowa w §1 ust.2. Roboty instalacyjne i budowlane w obiekcie podczas normalnej 
eksploatacji zakładu. 

5.  Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy (przez 
cały czas jej obowiązywania) do wykonywania wskazanych w SIWZ czynności, których 
wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 
Wykonawca posługiwał się będzie pracownikami zatrudnionymi przez siebie lub przez 
swojego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 
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6.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 5 nie dotyczy Kierownika robót instalacyjnych oraz 
innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.).  

7.  W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w SIWZ czynności, a w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań 
określonych w umowie  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 

wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia przez Wykonawcę. 

 

8.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

 oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:  

- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

- datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób,  

- rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana  

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.  

w szczególności1 bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

9.  Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w niniejszej umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

                                                             

1
 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 

Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r . o 

ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w SIWZ czynności.  

 

10.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się  

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

11.  Każdorazowa zmiana osób, nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia 

korektę listy osób do wykonywania zamówienia do wiadomości Zamawiającego w terminie 

do 2 dni roboczych od wystąpienia zmiany). 
 

§ 3 

1.  Termin zakończenia robót Strony ustalają, że  przedmiot zamówienia zostanie 
zrealizowany przez Wykonawcę w terminie do  ……………… .  W terminie tym musi być 

przeprowadzony odbiór ostateczny i dostarczona ostatnia faktura.  

2.  Jeżeli Wykonawca bez własnej winy doznał przeszkód w należytej i terminowej realizacji 
przedmiotu zamówienia, powinien niezwłocznie zgłosić to pisemnie Zamawiającemu. 
Jeżeli Wykonawca nie dopełni warunku takiego pisemnego zgłoszenia nie będzie miał 
później prawa powoływania się na czynniki zakłócające realizacji przedmiotu umowy. 
Zwykłe i uwarunkowane porą roku czynniki   atmosferyczne, z   którymi   należało   się   
liczyć w momencie składania oferty do niniejszej umowy, nie są uważane za czynniki 
zakłócające na które Wykonawca może się powoływać. 

 
§ 4 

1.  Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony 
ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto : ……………………………………… 
PLN  
(słownie   złotych: ………………………………….……………………………… )                                                       

plus  ….% podatek VAT ………………… (słownie złotych:   …………………… )                                            

co łącznie stanowi kwotę brutto  …………………………………………… PLN                                                                                             

(słownie złotych:  ………………………………………………………………… )  

 
§ 5 

1.  Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie  faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru robót. 

2.  Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto 
Wykonawcy wskazane na fakturze.  

3.  Zamawiający ma obowiązek zapłaty  faktury w terminie do 21 dni licząc od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi do niej dokumentami. 

4.  Datą zapłaty jest dzień  obciążenia  rachunku Zamawiającego. 
 

§ 6 

1. Strony  zgodnie  oświadczają,  że  Zamawiający  dostarczył  Wykonawcy  niezbędne 
kompletne informacje do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz 
umożliwił mu zapoznanie się z obiektem.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się  
z obiektem i warunkami wykonania zamówienia.  
 

2. Wykonawca, oświadcza, iż posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do 
utworów wymienionych w ust. 5.  
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3. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Autorów zapewnienia, iż nie będą oni wykonywać 
osobistych praw autorskich w zakresie dokonywania koniecznych lub uzasadnionych 
zmian w utworach wymienionych w ust. 5 niniejszej Umowy. W przypadku naruszenia 
przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca 
zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.  

4. Wykonawca oświadcza, że na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie 
pisemnej, dysponuje prawami do każdego utworu w zakresie określonym 
postanowieniami niniejszej Umowy i potwierdza, że prawa te nie zostały, ani nie zostaną 
zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa 
Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy. W  przypadku 
naruszenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 
Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego  
z tego tytułu.  

5. W ramach opisanego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca:  

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w 
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, 
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe 
przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;  

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek 
oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela 
Zamawiającemu praw zależnych. 

6. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 5, następuje:  

1) z chwilą zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego za przedmiot Umowy, 
oraz  

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 
następujących pól eksploatacji:  

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek 
organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją 
zadań Zamawiającego,  

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 
oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 
DVD, pendrive, itd.),  

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 
w tym do Internetu,  

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,  

f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,  

g) nadawanie za pośrednictwem satelity,  

h) reemisja,  

i) wymiana nośników, na których utwór utrwalono,  

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych,  
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k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych 
i reklamy,  

l) wprowadzanie zmian, skrótów,  

m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.  

7. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający 
nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.  

8. Wykonawca oświadcza, iż Zamawiający oraz inne podmioty w tym celu przez 

Zamawiającego wskazane, zostały upoważnione przez Autorów do wykonywania 

osobistych praw autorskich w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego oraz 

w zakresie dokonywania koniecznych lub uzasadnionych zmian w utworach 

wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy (w szczególności takich 

jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia 

inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej 

utworami), oraz że Wykonawca jest uprawniony do działania w imieniu Autorów w tym 

zakresie. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych 

przez Zamawiającego z tego tytułu.  

9. W ramach wynagrodzenia, zarówno Zamawiający i/lub inne podmioty przez 

Zamawiającego wskazane są upoważnieni przez Autorów, w których imieniu działa 

Wykonawca do wykonywania, w imieniu Autorów przysługujących im autorskich praw 

osobistych, w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego oraz w zakresie dokonywania 

koniecznych lub uzasadnionych zmian w utworach wytworzonych w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy (w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, 

rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy 

realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami). 

10. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 880, ze zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory 

przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.  

11. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć przez kolejnych 12 miesięcy, licząc od 

następnego dnia od odbioru robót konserwację Systemu Sygnalizacji Pożaru, w tym 

uczestniczyć w podłączeniu systemu do stacji monitoringu Państwowej Straży Pożarnej. 

W ostatnim miesiącu konserwacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół 

przeprowadzonej konserwacji. 

12. Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie robót i materiałów przed 

uszkodzeniem i kradzieżą, a także musi je chronić również  przed szkodliwym wpływem: 

wiatru, deszczu, śniegu, wód gruntowych i innych tego rodzaju niekorzystnych 

czynników, aż do momentu zakończenia robót. 

13. Wszystkie wymagane przez urzędy oraz gestorów sieci odbiory elementów 

wykonywanych przez Wykonawcę  wraz  ze  wszelkimi  związanymi  z  tym  opłatami  

względnie  honorariami  należą  do zakresu świadczeń Wykonawcy.  

14. Wykonawca    zapewni  właściwą  organizację  i  koordynację  robót  poprzez  

zabezpieczenie niezbędnego kierownictwa robót.  

15. Wykonawca  zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji budowy z należytą 
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starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

16. Wykonawca  zobowiązany jest do wydania zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej (wzór 

karty załącznik nr 3) dla realizowanego zadania w dniu odbioru końcowego. 

 
§ 7 

Zamawiający zobowiązuje się zapewnić w obiekcie pomieszczenie do przechowywania 
materiałów Wykonawcy używanych do realizacji Zamówienia oraz zapewnić nieodpłatny 
dostęp do wody i energii elektrycznej niezbędnej do realizacji robót. 

 

§ 8 

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest: ...................... - tel…………………, e-
mail;……………                                                                                                                              

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ………………… tel. …………., e-mail …………………                                                                    

…………………….. - Kierownik robót instalacyjnych tel. ………, e-mail …………….……;       

 

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym –  

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za 

każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie  

z postanowieniami § 11 ust. 3 na usunięcie wad, 

c) za nieuczestniczenie w podłączeniu systemu sygnalizacji pożaru  do systemu 

monitorowania 3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za 

każde zdarzenie, 

d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  –  

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

e) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 5.8. SIWZ 

– w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1, za 

każdy przypadek braku zatrudnienia na umowę o pracę. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym  przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego pisemnych oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.8. 

SIWZ czynności. 

f) z tytułu nie wykonania konserwacji i przeglądu 1 raz w kwartale 1000,00zł brutto za 

każde zdarzenie, 

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości  10% wynagrodzenia 

brutto,  o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.  

3.  Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa  w 

§ 14 ust. 1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody   i utraconych 

korzyści. 
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                                                                            § 10 

1. Wykonawca przy udziale Podwykonawców wykona następujące roboty: 
…………………………………………………………………………………………………………................ 

2. Pozostały zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona siłami własnymi.  

3. Wykonanie części zamówienia przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez 

Podwykonawców. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 

6. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, które składają się na 

przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowiązany 

w trakcie realizacji zamówienia przedstawić Zamawiającemu projekt umowy 

z Podwykonawcą lub z dalszym Podwykonawcą, (przy czym Podwykonawca i dalszy 

Podwykonawca składa projekt wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy 

o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy), a Zamawiający w ciągu 14  

dni od przekazania może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu tej umowy. 

Niezgłoszenie zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane, o których mowa w § 1 niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo 

w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiający w terminie 14 dni od przekazania kopii 

umowy może wnieść pisemny sprzeciw zgodnie z przepisem art. 6471kc . Niezgłoszenie 

sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

8. Zamawiający dokonuje bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane,  

10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8 obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenia, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę robót, 

o zgłoszeniu się Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamówienia o roboty 

budowlane o dokonanie bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 8. Na zgłaszanie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności danej płatności, Wykonawca ma 3 dni od dnia 

doręczenia powyższej informacji przez Zamawiającego. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, we wskazanym terminie, 

Zamawiający może:  
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a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, 

uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami. 

15. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia 

i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własne lub jego personelu. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo żądania usunięcia z terenu robót każdego z pracowników Wykonawcy lub 

Podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali 

powód do uzasadnionych skarg. 

16. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu 

szczegółowe informacje dotyczące Podwykonawców i jego/ich dalszych 

Podwykonawców w zakresie prac powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące 

osiągniętego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych 

przez nich oraz udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz 

do dnia sporządzenia takiej informacji. 

17. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy zamiar Wykonawcy co do 

powierzenia robót budowlanych wymienionych w ust. 1 określonemu konkretnemu 

podwykonawcy musi zostać zgłoszony Zamawiającemu na piśmie nie później niż 7 dni 

przed planowanym skierowaniem tego podwykonawcy do wykonania takich robót. 

Zgłaszany podwykonawca musi legitymować się uprawnieniami i zezwoleniami 

określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w §3. 

19. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy umowa z Podwykonawcą 

i z dalszym Podwykonawcą nie może zawierać postanowień: 

a) ustalających dla Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynagrodzenie 
przewyższające cenę ustaloną przez Zamawiającego z Wykonawcą w niniejszej 
umowie, 

b) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub przez dalszego Podwykonawcę 
wynagrodzenia od uprzedniego  dokonania zapłaty Wykonawcy przez 
Zamawiającego, 

c) sprzecznych z wymaganiami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia 
określonymi w niniejszej umowie oraz w załącznikach do niej.  

Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zamawiającego do zgłaszania 

sprzeciwu wobec pozostałych postanowień umowy o Podwykonawstwo zawartej 
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odpowiednio pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, lub pomiędzy Podwykonawcą  

a dalszym Podwykonawcą. 

20. Wykonawca zobowiązuje się nałożyć na Podwykonawców, dalszych Podwykonawców,  

Usługodawców, Dostawców, oraz Producentów przy pomocy, których realizuje niniejszą 

umowę, obowiązek ustanawiania gwarancji jakości dotyczących wykonanych przez nich 

prac i robót oraz dostarczonych przez nich urządzeń, materiałów i elementów, 

przewidujących prawo do dochodzenia uprawnień gwarancyjnych również przez 

Zamawiającego. 

21. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu otrzymane od 

Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców, oraz 

Producentów przy pomocy, których realizuje niniejszą umowę, uwierzytelnione kopie 

gwarancji jakie otrzymuje od tych podmiotów w związku z realizacją umowy, 

niezwłocznie po ich otrzymaniu. 

 

§ 11 

1. Wszystkie odbiory robót dokonywane będą na zasadach określonych w Specyfikacjach 

Technicznych. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu 

gotowości do odbioru nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia robót. 

Zamawiający dokona odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych 

od zawiadomienia o gotowości do odbioru. 

3. Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru przed upływem okresu gwarancji i rękojmi 

będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz 

terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

4. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym rozpoczyna swój bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13. 

 

§ 12 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 

……........ lat.  

Dochodzenie uprawnień z gwarancji nie wyklucza możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi. Okres rękojmi na przedmiot umowy jest równy 

okresowi udzielonej gwarancji. 

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty 

ostatecznego odbioru robót.  

3.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji na zasadach 

przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w ust. 1, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 3 dni od daty zgłoszenia wad przez 

Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy.  

§ 13 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy , tj. kwotę                                      

(słownie złotych:   ). 
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2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie  ...........................................  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy  

w terminach i wysokościach jak niżej: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, 

b) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi  

i dokonania odbioru w okresie rękojmi.  

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust 3 pkt a), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął  

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

5. Jeżeli w toku realizacji umowy termin zakończenia robót ustalony w § 3 ulegnie 

wydłużeniu, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć termin ważności zabezpieczenia 

wniesionego  w innej formie niż pieniężna dopuszczonej przez Zamawiającego. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie terminu 

ważności zabezpieczenia w ciągu  7 dni po akceptacji przez Zamawiającego wniosku 

Wykonawcy o przesunięcie terminu zakończenia robót. 
 

§ 14 

Oprócz wypadków wymienionych w treści Księgi Trzeciej, Tytułu VII, Działu III Kodeksu 

Cywilnego „Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań, Stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni, 

b) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny 
niż wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie, 

c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny  
z SIWZ, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

e) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

b) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada, 

c) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b.) 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. 
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§ 15 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe na terenie budowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiednią umowę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową na kwotę nie 

mniejszą niż 1 000 000 PLN. 

Umowy nie mogą zawierać klauzuli wykluczającej wypłatę odszkodowania za 

zobowiązania wobec Skarbu Państwa. 

3. Wykonawca najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy przedłoży do wglądu 

Zamawiającego umowę o której mowa w ust. 2. 

4. W przypadku trwania umowy a wygaśnięcia ubezpieczenia Wykonawca winien przedłożyć 

umowę ubezpieczenia na okres następny. W razie braku odpowiedniego ubezpieczenia 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a wina będzie po stronie Wykonawcy. 

§ 16 

1. Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące z tytułu realizacji umowy nie mogą być 
przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelności lub w jakichkolwiek innej 
formie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez 
takiej zgody będzie nieważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy 
mogące stanowić podstawę do rozwiązania umowy (odstąpienia od niej) z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

2. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie im zamówienia, wniosek Wykonawcy do Zamawiającego  
o wyrażenie zgody na przelew wierzytelności musi zostać złożony przez wszystkich 
członków konsorcjum.  

3. Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po 
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.  

4. Do wszystkich spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, przepisy Prawa budowlanego oraz przepisy Ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej wraz z aktami wykonawczymi do tych przepisów.                         

 

§ 17 

1. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się wprowadzania zmian postanowień zawartej 
Umowy w stosunku do oferty na podstawie, której dokonano wyboru oferty chyba, że są 
to zmiany przewidziane w Umowie. 

2. Każda zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem nieważności. 

3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 
możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku udokumentowanego 
wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 
podawanych warunków ich wprowadzenia: 
a. zmiana terminu realizacji zamówienia: 

i) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 

 klęskami żywiołowymi, 

 warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie prac, 
przeprowadzanie prób, sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów, 

 zmiany ostatecznego terminu wykonania z uwagi na wstrzymanie prac  
z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 
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b. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  
w szczególności: 
i) wstrzymania prac przez Zamawiającego, 

c. zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów  
o kompetencjach zbliżonych do organów administracji (m.in. eksploatatorów 
infrastruktury), w szczególności: 
i) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji 

nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy 
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

ii) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

iii) inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną skutkującą 
niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z siwz, 

iv) zmiany ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy wynikającej  
z rezygnacji przez Zamawiającego z części prac, 

v) zmiany wynagrodzenia, w sytuacji kiedy jest to korzystne dla Zamawiającego lub 
wynika ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, 

vi) zmiany zakresu robót wskazanych przez wykonawcę w ofercie do powierzenia 
podwykonawcom. 
 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. c. pkt I) – V), 

termin realizacji zamówienia może również ulec odpowiedniej zmianie o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 

trwania tych okoliczności. 

d. zmiana sposobu spełnienia świadczenia obejmująca zmiany technologiczne 
spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 
i) niedostępność na rynku materiałów, lub urządzeń, spowodowana zaprzestaniem 

produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 
ii) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 
kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej 
jakości robót, 

iii) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

iv) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany prawa 
powszechnie obowiązującego, 

v) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności 
usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne 
zapisy mają równy stopień pierwszeństwa, 

vi) konieczność wyłączenia elementów robót z zakresu zamówienia z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy. 
 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. d. powyżej 

możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania robót, materiałów i technologii 

robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. Zmiana wynagrodzenia nie jest 

możliwa. 

 

e. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
i) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz, 
ii) zmniejszenie wartości wynagrodzenia Wykonawcy w następstwie konieczności 

wyłączenia z realizacji elementów przedmiotu umowy, 
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iii) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
pracami; w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian 
koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji 

iv) przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub 
interpretacji stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych 
osobowych (np. „dobrych praktyk” opracowanych przez Prezesa Urzędu Danych 
Osobowych) 
 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 powyżej stanowią katalog zmian, na które Strony mogą 
wyrazić zgodę. Postanowienia te, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 
takiej zgody. 

§ 18 

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 
właściwego miejscowo Sądu powszechnego w Radomiu. 

 

§ 19 

Integralną część umowy obok niniejszego aktu umowy stanowi: 

1.    Oferta Wykonawcy z dnia: .................................   

2.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

3.    Karta gwarancyjna. 

§ 20 

Niniejszy akt umowy  sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy 

 

       ZAMAWIAJACY                                                                           WYKONAWCA  
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Załącznik nr 3 do umowy 

KARTA GWARANCYJNA 

Sporządzona w dniu: ………………………. r. 

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. 

Witosa 76, 

2. Wykonawca: ………………………………………….. 

3. Umowa : ……………………….. 

4. Przedmiot umowy: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE  SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU  

 5. Data odbioru końcowego: ……………………..r. 

Gwarancja obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane wykonane i materiały użyte 

w ramach umowy, o której mowa w pkt 3. 

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną 

przedmiotu gwarancji. 

3. Okres gwarancji na zrealizowane zamówienie wynosi ….. miesięcy licząc od dnia następnego po dniu spisania protokołu 
odbioru końcowego w zakresie wolnym od wad istotnych, a w przypadku stwierdzenia wad istotnych przy odbiorze końcowym 

od dnia następnego po dniu protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.  

5. W przypadku ujawnienia wady Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy na piśmie.  

6. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 

a) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami – niezwłocznie; 

b) w pozostałych przypadkach w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.  

7. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, stwierdzonych w okresie gwarancji, 
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na 
koszt Wykonawcy. 

8. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego.  

9. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin gwarancji biegnie  na 
nowo od chwili usunięcia wad lub wykonania robót. 

10.W przypadku, o którym mowa w pkt. 7. Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

11.Dokumentację powykonawczą i protokół przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania przechowuje Zamawiający.  

12.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwan iem wad. 

13.Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.  

Warunki gwarancji podpisali: 

 

 

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

                                                                                             Udzielający gwarancji upoważniony przedstawiciel Wykonawcy 

……………………………………………… 

Przyjmujący gwarancję przedstawiciel Zamawiającego 

 


