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Znak sprawy: DAGZ.261.1.8.2020  

pieczęć Zamawiającego  

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W DELEGATURZE MOW NFZ W OSTROŁĘCE 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO   

Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki  

Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie   

ul. Chałubińskiego 8 

00-613 Warszawa 

e-mail: przetargi@nfz-warszawa.pl 

strona internetowa: www.nfz-warszawa.pl 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)  

zwanej dalej „ustawą”. 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

Specyfikacją, zastosowanie mają przepisy ustawy. 

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy.  

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 24 aa ust. 1 ustawy, najpierw 

dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w Delegaturze MOW NFZ w 

Ostrołęce 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 1) zawiera dokumentacja projektowa wraz 

ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, tj.: 

 projekt budowlano – wykonawczy branża sanitarna – załączony do SIWZ 

 projekt budowlano – wykonawczy branża elektryczna – załączony do SIWZ 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opracowanie wielobranżowe – załączona  

do SIWZ 

 przedmiar robót załączony do SIWZ. Przedmiar  ma charakter wyłącznie orientacyjny - 

pomocniczy i nie może  stanowić źródła jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 

3. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w czynnym obiekcie; szczegółowe zasady 

realizacji określono we wzorze umowy. 

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji oraz rękojmi na wszystkie zamontowane 

urządzenia i wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres min. 36 miesięcy. Okres 

gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. 

5. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją przedmiotu  zamówienia określa 

wzór umów stanowiący załącznik Nr 2 do Specyfikacji. 

6. Miejsce realizacji: Delegatura MOW NFZ w Ostrołęce ul. Kościuszki 45, 07 – 410 Ostrołęka. 

7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego Wykonawcę – należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne.” Wszelkie 

nazwy firmowe wyrobów i urządzeń użyte w dokumentacji projektowej winny być traktowane jako 

definicję standardu. Wskazanie w dokumentacji znaków towarowych, patentu  lub miejsc 

pochodzenia ma na celu jedynie dokonanie niezbędnych obliczeń i ustalenie standardu wykonania. 

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów  i urządzeń równoważnych. Jako równoważne 

zostaną uznane rozwiązania posiadające cechy i parametry nie gorsze  od określonych w 

dokumentacji technicznej dla materiałów, urządzeń i wyrobów podanych jako przykładowe. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że 

http://www.nfz-warszawa.pl/
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oferowane materiały, urządzenia i wyroby równoważne posiadają wymagane cechy i parametry 

określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, załączając przy tym: 

1)   wyspecyfikowane materiały, urządzenia  i wyroby równoważne /zgodnie z załączoną do SIWZ 

tabelą – załącznik Nr 9/ wraz z niezbędną dokumentacją potwierdzającą że oferowane 

materiały, urządzenia i wyroby równoważne posiadają wymagane cechy i parametry 

2)  sporządzoną na własny koszt opinię uprawnionego projektanta w zakresie zgodności 

oferowanych rozwiązań równoważnych.  

Jeżeli Wykonawca nie złoży  wraz z ofertą dokumentów wymienionych w pkt 1) i 2) Zamawiający 

uzna, że Wykonawca oferuje materiały i urządzenia określone w dokumentacji projektowej. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

10. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu planowanych robót, przed 

złożeniem oferty. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 14.08. 2020 r.  Wykonawcy zgłoszą się celem 

odbycia wizji lokalnej do siedziby Delegatury w Ostrołęce ul. Kościuszki 45 o godz. 10:00.  (tel. 

29 753 90 03, 29 753 90 01). 

IV. WYMAGANIA OKREŚLONE W ART. 29 UST. 3A USTAWY PZP 

1. Wykonawcy, Podwykonawcy są zobowiązani, aby osoby wykonujące czynności przy realizacji 

zmówienia (roboty budowlane) były zatrudnione na umowę o pracę , jeżeli  wykonywanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( t. j. Dz.U. z 2019 poz. 1040 z późn. zm.), w wymiarze czasu 

pracy adekwatnym do powierzonych zadań - nie dotyczy to czynności wykonywanych przez 

kierownika budowy, kierownika robót,  innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie oraz transportu. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących zamówienie. Wykonawca lub 

Podwykonawca  jest zobowiązany do udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w 

 pkt  1 poprzez przedstawienie Zamawiającemu:  

1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę,  

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

3) innych dokumentów  

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Kopie 

umów winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników zgodnie z art. 166 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw  

w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. 2019  

poz. 730) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu danych 

osobowych (w szczególności bez adresów, nr PESEL, daty urodzenia pracowników). 

W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę z osobami 

Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia kolejnych osób. O każdym 

przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę z osobami o których mowa w pkt 1,  

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 

3. Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez wykonawcę/podwykonawcę  

obowiązku zatrudnienia osób o których mowa w pkt 1.  

4. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób w oparciu o umowę o pracę lub nie 

przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających powyższe 

zatrudnienie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną przewidzianą w umowie  

o zamówienie publiczne. 

5. Szczegółowe zapisy w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 2 do Specyfikacji). 

 

 



 3 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, OKRES GWARANCJI 

1. Wymagany termin realizacji zamówienia -  do 60 dni kalendarzowych licząc od daty wprowadzenia  

Wykonawcy na teren budowy. Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren budowy w terminie nie 

dłuższym niż 7  dni roboczych od daty podpisania umowy. 

2. Zamawiający wymaga gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 36 – miesięcy.  Okres 

gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.  

Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługiwać będą uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Termin gwarancji i rękojmi będzie 

liczony od dat odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu  na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

2) spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów – Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku  

w tym zakresie, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego 

warunku w tym zakresie, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej  -    

 zdolność techniczna: 

określenie warunku: warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie – min. 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu 

instalacji klimatyzacji wraz montażem urządzeń klimatyzacyjnych o wartości nie mniejszej niż 

180 000 zł brutto każda lub min. 2 roboty budowlane mające w swoim zakresie montaż 

urządzeń klimatyzacyjnych o wartości robót w tym zakresie nie mniejszej niż 180 000 zł brutto 

każda. 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden z 

Wykonawców.  Zamawiający nie wymaga, aby każdy z Wykonawców wykazał spełnianie 

ww. warunku oddzielnie. Do uznania spełniania warunku wystarczające będzie jeżeli 

tylko jeden Wykonawca wykaże się spełnianiem powyższego warunku. 

 

 zdolność zawodowa,  

określenie warunku: warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 

- co najmniej 1 osobą  posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:  cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych,  wodociągowych i kanalizacyjnych,  

- co najmniej 1 osobą  posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać, co najmniej jeden z 

Wykonawców lub warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

 

2. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, 

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  
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w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty powyższy dokument (zgodnie z załącznikiem 

Nr 8 do Specyfikacji), w szczególności zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Powyższy dokument musi być 

złożony  zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt IX Specyfikacji. 

 Ww. dokument musi określać w szczególności: 

a) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, zrealizuje roboty, 

których wskazane zdolności dotyczą, 

b) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

c) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia, 

d) zakres i  okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 

e) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tym podmiotem. 

3) W odniesienie do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych,   doświadczenia, Wykonawca 

może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane 

do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 1), 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: 

 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1). 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać  

z załączonych do oferty dokumentów (pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo do reprezentowania 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie 

umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, muszą być 

złożone w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za 

realizację umowy. 

3) Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu.  

 

VII. PODSTAWY  WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW  

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU ORAZ  BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA  

1. WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ: 

1) oświadczenie aktualne na dzień składania ofert dotyczące spełniania warunków udziału  

w postępowaniu oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania – zgodnie  

z załącznikiem Nr 4 do Specyfikacji. 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu i  nie podlega wykluczeniu. 

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia; 

3) w przypadku gdy Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w       
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pkt VI.2.1) Specyfikacji, składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów oraz zobowiązanie,  

o którym mowa w pkt VI.2.2) Specyfikacji. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia 

oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby. 

4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa 

oświadczenie dotyczące podwykonawców. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia przez podwykonawców. 

 

2. W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ 

INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY, WYKONAWCA PRZEKAZUJE 

ZAMAWIAJĄCEMU: 

oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik Nr 5 do Specyfikacji.  

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa odrębnie każdy 

Wykonawca. 

Powyższy dokument należy przesłać na adres Zamawiającego: Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, 

Komisja Przetargowa, ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa z dopiskiem „Przetarg – Klimatyzacja”. 

Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć informację o braku 

przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą. Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku 

postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego 

oświadczenia po stronie Wykonawcy. 

 

3. NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA 

NAJWYŻEJ OCENIONA, ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM, NIE 

KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI, TERMINIE AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA, 

NASTĘPUJĄCYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,): 

1)  w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

a) wykazu wykonanych robót (załącznik nr 6 do Specyfikacji), 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, oraz załączeniem dowodów określających czy te 

roboty zostały wykonane należycie, 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  były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

– inne dokumenty 

b)  wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

odpowiedzialnych za kierowanie  robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych,  uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami zgodnie z załącznikiem nr 7 do Specyfikacji.  

. 

 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w pkt VIII.3. w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych baz danych, Zamawiający samodzielnie pobierze z tych baz danych wskazane 

przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się  

w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 

Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności,  

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, 

o ile są one aktualne. 

 Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
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podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 

złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

IX. FORMA SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I  DOKUMENTÓW 

1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia  

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 z późn. zm.), składane są w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.  

3. Poświadczenie z klauzulą „za zgodność z oryginałem” następuje w formie pisemnej na każdej 

zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” musi zostać 

sporządzone przez osoby uprawnione do reprezentowania - zgodnie z zasadami reprezentacji 

wskazanymi we właściwym rejestrze lub osoby upoważnione do reprezentowania na podstawie 

pełnomocnictwa. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. 

złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. 

4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio:  

- wykonawca, 

- podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, 

- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego,  

- podwykonawca, 

w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczy. 

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów 

lub oświadczeń, o których mowa w ww. rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 

w.wym. rozporządzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

X. PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia.  

Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ, części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz poda firmy 

podwykonawców. 

2. 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 realizację zamówienia. 

3. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w pkt 2 w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

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

zamówienia. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą 

Zamawiającego. 

5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w 

trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

wobec tego podwykonawcy.  
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6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy.  

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI  

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie lub drogą elektroniczną.  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Zastrzeżona powyżej forma elektroniczna nie dotyczy oferty, załączników do oferty umowy, 

pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt VIII Specyfikacji (również w 

przypadku ich złożenia w wyniku wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy). 

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy DAGZ.261.1.8.2020.  

5. e-mail: przetargi@nfz-warszawa.pl  

6. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres:  

Mazowiecki Oddział Wojewódzki 

Narodowego Funduszu Zdrowia  

Komisja Przetargowa  

ul. Chałubińskiego 8   

00 – 613  Warszawa  

7. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@nfz-warszawa.pl  

8. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął  

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie po upływie terminu,  

o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Treść pytań (bez ujawniania źródła 

zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji Specyfikacji, Zamawiający 

przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona na 

stronie internetowej – zamieszcza na tej stronie. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści Specyfikacji.  

10. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy w uzasadnionych przypadkach może przed 

upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji 

Zamawiający udostępniana na stronie internetowej. 

11. Uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami pracownikami Zamawiającego są: 

1) w sprawach dotyczących strony formalnej niniejszego postępowania: 

 Katarzyna Raczyńska-Sady 

2) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 

 Grażyna Duszak 

12. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt – 

zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – niż 

wskazany w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy 

kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.  

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

mailto:przetargi@nfz-warszawa.pl
mailto:przetargi@nfz-warszawa.pl


 8 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ   

1.  Wykonawca jest związany treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  

z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy (sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Specyfikacji) 

podpisany przez osoby uprawnione; 

2) wykaz oferowanych materiałów, urządzeń i wyrobów równoważnych (zgodnie z załącznikiem 

Nr 9 do Specyfikacji) - o ile dotyczy -  wraz z niezbędnymi dokumentami wskazanymi w pkt 

III.7. Specyfikacji  oraz sporządzoną na własny koszt opinią uprawnionego projektanta (o ile 

dotyczy) podpisany przez osoby uprawnione, załączone dokumenty należy złożyć w formie 

pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione 

3) oświadczenie (sporządzone zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Specyfikacji) podpisane przez 

osoby uprawnione 

4) pełnomocnictwo (o ile dotyczy) w oryginale  lub poświadczonej notarialnie za zgodność z 

oryginałem kopii. 

5) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Specyfikacji (o ile dotyczy) podpisane przez 

osoby uprawnione, 

6) wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (o ile dotyczy) 

podpisane przez osoby uprawnione. 

2. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza oferty załączonego do Specyfikacji. 

Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna  

z formularzami załączonymi do Specyfikacji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę wraz z wymaganymi Specyfikacją oświadczeniami  

i dokumentami. 

4. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z zasadami 

reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osoby upoważnione do reprezentowania 

wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. Ofertę podpisać może pełnomocnik wykonawcy, jeżeli 

do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających 

z ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,  

w których bierze udział wykonawca, albo szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument 

pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność  

z oryginałem kopii. 

Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz  

z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska 

5. Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe 

pełnomocnictwo, w oryginale  lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 

6. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. 
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7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie 

wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Dokumenty sporządzone w języku obcym 

muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.  

9. W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób nie budzący wątpliwości 

zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

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

z 2019 r., poz. 1010), które Wykonawca zastrzega jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być 

trwale ze sobą połączone oraz umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, zatytułowanej 

„WYKONANIE KLIMATYZACJI –TAJEMNICA PZREDSIĘBIORSTWA” Jeżeli informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie będą w sposób niebudzący wątpliwości zastrzeżone, 

Zamawiający odtajni zawartą w nim tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

10. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (Sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

11. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem wykonawcy 

oraz napisem „POSTĘPOWANIE NR DAGZ.261.1.8.2020. OFERTA –WYKONANIE 

INSTALACJI KLIMATYZACJI” NIE OTWIERAĆ PRZED  24.08.2020 r. GODZ. 13:00”.  

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Mazowieckim 

Oddziale Wojewódzkim NFZ w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8 (Kancelaria, parter, na prawo 

od głównego wejścia), 00-613 Warszawa w terminie do dnia 24.08.2020  r. do godz. 12:00.  

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym 

numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie wykonawcy zostanie wydany 

dowód wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci organizatora postępowania, nazwisko i imię osoby 

przyjmującej, oznaczenie postępowania oraz datę i dokładny czas wpływu. 

3. Jeżeli oferta jest wysyłana za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyć, 

że przesyłka zawiera ofertę oraz wskazać numer postępowania. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem zabezpieczenia oferty lub brakiem 

którejkolwiek z ww. informacji. 

4. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomyłkowego 

otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca.  

5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty. Informacja o wycofaniu oferty lub zmiany do oferty Wykonawca winien doręczyć 

Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty 

lub wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno być 

dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. Opakowania te będą 

otwierane w terminie otwarcia ofert, określonym w niniejszej specyfikacji. Koperty oznakowane 

„WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania 

Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane. Dla identyfikacji składającego oświadczenie  

o wycofaniu oferty/zmianie oferty, Zamawiającemu należy przedłożyć poza oświadczeniem również 

odpis z właściwego rejestru. 

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.08.2020 r. o godz. 13:00 w Narodowym Funduszu Zdrowia 

Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 (wejście od  

ul. Wspólnej, Sala Obsługi Świadczeniobiorców - Antresola na parterze). 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

Zamawiający wymaga, by oferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia  została przedstawiona w 

sposób określony w pkt 1 formularza oferty (załącznik Nr 3 do Specyfikacji). 

Oferowana cena winna być podana w PLN w kwocie brutto.  
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Podstawą do wyceny robót, sporządzenia oferty oraz wyliczenia ceny ryczałtowej oferty jest opis 

przedmiotu zamówienia, który stanowi dokumentacja projektowa wraz ze  specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót. W niniejszym postępowaniu przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w pkt III SIWZ, w tym wynikających wprost z załączonej 

dokumentacji projektowej i z specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jak również w niej 

nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie 

okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 

Cena ofertowa musi obejmować także wszystkie koszty niezbędne do wykonania całości przedmiotu 

zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów. 

Za ustalenie ilości robót oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę jest ustalona na cały okres obowiązywania umowy i nie 

podlega podwyższeniu. 

W związku z ustaleniem wynagrodzenia wykonawcy o charakterze ryczałtowym, przedmiar robót nie 

stanowi zobowiązania stron umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Jako podstawę do oceny ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto za realizację zamówienia. 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. 

Brak powyższych informacji oznaczać będzie, że wybór nie powoduje powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 106) 

 

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY  

1. Do oceny ofert zakwalifikowanych jako ważne Zamawiający przyjął kryteria:  

 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium 

1 Cena  60 % 

2 Okres gwarancji 40% 

 

Zaokrąglenia w obliczeniach końcowych punktacji – do dwóch miejsc po przecinku. 

Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryterium zostały przedstawione poniżej.  

 

Kryterium I: Cena (C) (60 % wagi oceny) 

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 60 punktów. Oferta z najniższą ceną 

otrzymuje 60 pkt. W pozostałych ofertach punkty zostaną wyliczone zgodnie z wzorem: 

najniższa oferowana cena brutto 

C = ----------------------------------------------- x 60 

 cena brutto badanej oferty  

C- wynik oceny kolejnej badanej oferty 

 

Kryterium II: Okres gwarancji (G) (40 % wagi oceny) 

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji na 

przedmiot zamówienia. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi 40. 

 Do oceny ofert Zamawiający przyjmuje dwa  okresy objęcia gwarancją przedmiotu zamówienia: 36- 

miesięczny lub 48 – miesięcy. Zaproponowanie przez Wykonawcę dłuższego niż 48 miesięczny okres 
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gwarancji nie będzie powodowało przyznania większej liczby punktów. W takim przypadku zostanie 

przyznana maksymalna przewidziana w tym kryterium liczba punktów (40). 

Minimalny wymagany okres objęcia gwarancją wynosi 36 miesięcy. Zaoferowanie krótszego okresu 

gwarancji niż 36 miesięcy będzie powodowało odrzucenie oferty Wykonawcy 

Wykonawca oferujący minimalny (36-miesięczny) okres objęcia gwarancją otrzyma w tym kryterium 

0  punktów.  

Wykonawca oferujący 48-miesięczny okres objęcia gwarancją otrzyma w tym kryterium  

40 punktów.  

 

G - wynik oceny kolejnej badanej oferty 

W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę w formularzu oferty oferowanego okresu gwarancji, 

Zamawiający przyjmie do oceny ofert okres minimalny  (36 miesięczny) i taki też zostanie wpisany do 

umowy. 

 

2. Ocena łączna: 

Dla każdej oferty wynik oceny łącznej zostanie obliczony jako suma punktów przyznanych 

 w powyższych kryteriach 

 

P = C + G   

 
       P-wartość punktowa oferty 

 

3. Wybór oferty najkorzystniejszej  

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie ze sposobem określonym  

w pkt 2 (ocena łączna).  

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z 

najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 

złożonych ofertach. 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  

1. Treść umowy o realizację zamówienia zostanie ustalona zgodnie z treścią wybranej oferty  

i załączonego do Specyfikacji wzoru umowy. 

2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  

o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać   

z dokumentów załączonych do oferty. 

4. Wykonawca najpóźniej na dwa dni  przed  podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedstawić 

Zamawiającemu: 

1) kserokopię opłaconej polisy (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione) 

potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 500 000 zł. W 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie kserokopię opłaconej polisy 

musi złożyć każdy z wykonawców, 

2) kopie uprawnień osób wskazanych w załączniku „Wykaz osób” wraz z ich aktualnymi 

zaświadczeniami przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione) 

3) listę podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu robót, który zostanie im powierzony. 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia. 
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XX. WZÓR UMOWY – ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 DO SIWZ  

Na podstawie art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w 

przypadkach określonych w załączniku nr 2 do Specyfikacji. 

 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

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

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 

ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. W niniejszym postępowaniu, ze względu na wartość zamówienia, odwołanie przysługuje 

wyłącznie wobec czynności: 

 określenia warunków udziału w postępowaniu, 

 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

 odrzucenia oferty odwołującego, 

 opisu przedmiotu zamówienia, 

 wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu. 

4. 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. 

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy: 

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego. 

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

XXII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a  ust. 2 i 4 

oraz art. 97 ust. 1a ustawy. 

 zgodnie z art. 8a ust. 2 w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od 

osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 

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

konkursu.  

 zgodnie z art. 8a ust. 4 wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, 

nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu. 
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 zgodnie z art. 97 ust. 1a w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od 

osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZEZ MAZOWIECKI ODDZIAŁ 

WOJEWÓDZKI NFZ 

 

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) (dalej: 

RODO), podajemy następujące informacje:     

● ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowany przez Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w 

zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewódzkim, z którym mogą się Państwo skontaktować w 

następujący sposób:  

▪ listownie na adres siedziby administratora: ul. Chałubińskiego 8; 00-613 Warszawa; 

▪ za pomocą platformy ePUAP 

▪ e-mailem: ado@nfz-warszawa.pl 

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ można 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w  następujący sposób: 

▪ listownie na adres siedziby administratora: ul. Chałubińskiego 8; 00-613 Warszawa; 

▪ za pomocą platformy ePUAP 

▪ e-mailem: IOD@nfz-warszawa.pl 

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

znak:  

„Wykonanie instalacji klimatyzacji w Delegaturze MOW NFZ w Ostrołęce” 
                                             (dane identyfikujące zamówienia, np. nazwa, numer)  

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w szczególności:  

 RODO, w szczególności art. 6 ust. 1 lit c, natomiast w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia 

postępowania - w celu  podpisania i realizacji umowy - art. 6 ust. 1 lit b; 

 ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;  

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych; 

 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny; 

 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

 ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

 ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 

 ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Odbiorcami Państwa 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, 

dalej „ustawa pzp”. 

Ponadto, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty posiadające upoważnienie do 

pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w tym na podstawie 

ustawy o dostępie do informacji publicznej). Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi 

administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych 

osobowych nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, z zastrzeżeniem sytuacji gdy 

mailto:IOD@nfz-warszawa.pl
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taki obowiązek wynika z przepisu prawa powszechnie obowiązującego. 

● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Państwa 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. 

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu, osobie, której dane dotyczą przysługuje: 

▪ na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do treści swoich danych; 

▪ na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym  nie może to skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

▪ 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 -  tj. w odniesieniu do przechowywania w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;  

▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczy naruszeń przepisów RODO; 

Nie przysługuje Państwu: 

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

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

▪ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

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

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH 

Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym, określonym w 

przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.   

● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ 

PROFILOWANIA       

W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym 

profilowania, stosowanie do art. 22 RODO. 

 

 

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SIWZ: 

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –zawiera dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót, tj.: 

 projekt budowlano – wykonawczy branża sanitarna – załączony do SIWZ 

 projekt budowlano – wykonawczy branża elektryczna – załączony do SIWZ 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opracowanie wielobranżowe – załączona  do SIWZ 

 przedmiar robót załączony do SIWZ. Przedmiar  ma charakter wyłącznie orientacyjny - pomocniczy i 

nie może  stanowić źródła jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy (załącznik Nr 1), 

2) wzór umowy o wykonanie zamówienia (załączniki Nr 2), 

3) formularz oferty (załącznik Nr 3), 

4) oświadczenie (załącznik Nr 4), 

5) formularz oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik Nr 5), 

6) wykaz robót budowlanych (załącznik Nr 6), 

7) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (załącznik Nr 7), 

8) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów (załącznik Nr 8), 

9) wykaz materiałów,  urządzeń i  wyrobów równoważnych  (załącznik Nr 9). 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót, tj.: 

-  projekt budowlano – wykonawczy branża sanitarna – załączony do SIWZ 

-   projekt budowlano – wykonawczy branża elektryczna  – załączony do SIWZ 

-  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opracowanie wielobranżowe – załączona  do SIWZ 

-  przedmiar robót – załączony do SIWZ.  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI 

Wzór umowy  
Umowa Nr……./2020 

 

zawarta w dniu ...................... 2020 r. w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia - 

Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie z siedzibą: 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, 

NIP: 1070001057, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

…………………………………………… 

a  

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

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

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

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 z późn. zm.), zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania instalacji klimatyzacji w Delegaturze 

MOW NFZ w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 45, zwaną dalej „przedmiotem umowy”. 

2. Szczegółowy zakres i warunki wykonania przedmiotu umowy określa: 

1) dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

2) oferta złożona przez Wykonawcę, 

3) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, „SIWZ” 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i nie wnosi do niej uwag ani zastrzeżeń. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich niezbędnych robót objętych dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, jak również w niej nie ujętych a 

wynikających np. z technologii wykonywania robót, zasad sztuki budowlanej, powszechnie 

obowiązujących    przepisów    prawa , norm technicznych.  

5. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa SIWZ, w tym specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych , dokumentacja projektowa oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralną  

część niniejszej umowy.       

6. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w czynnym obiekcie, w związku z tym Wykonawca 

zobowiązany jest: 

1)  prowadzić roboty budowlane w sposób minimalizujący czynniki zakłócające pracę Delegatury; 

prace mogą być wykonywane przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 

17:30, z tym że wykonywanie robót od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 

wymaga szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym i ustalenia harmonogramu prac, 

2) w przypadku konieczności wydłużenia przez Wykonawcę czasu pracy w budynku w dni powszednie 

lub w dni ustawowo wolne od pracy bądź święta Wykonawca powiadomi pisemnie o tym 

Zamawiającego z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, 

3) wykonywać roboty uciążliwe, utrudniające normalną pracę, takie jak przekucia, prace pylące, czy 

hałaśliwe w dni robocze wyłącznie po godzinie 16, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

4)  do zabezpieczenia przed zniszczeniem mienia Zamawiającego znajdującego się w pomieszczeniach;  

każdorazowo po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku w 

pomieszczeniach umożliwiającego pracownikom Zamawiającego przystąpienie do wykonywania 

obowiązków służbowych od godz. 8:00, 

5)  w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy przygotować harmonogram robót i na bieżąco 

informować Zamawiającego o jego realizacji; harmonogram robót winien uwzględniać kolejność 

realizacji robót w pomieszczeniach, w których wykonywane będą prace. 

7. W przypadku stwierdzenia zaginięcia lub uszkodzenia składników majątkowych Zamawiającego, 

spowodowanego przez pracowników Wykonawcy  bądź Podwykonawców, Wykonawca zapłaci za wynikłe 

braki i szkody powstałe z przyczyn po stronie Wykonawcy, czy Podwykonawców, bez konieczności 

dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 
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8. Wysokość szkód będzie ustalana protokolarnie przy udziale przedstawicieli obu stron, najpóźniej w ciągu 

3 dni od dnia powstania szkody. Szkody będą wyceniane według ich rzeczywistej wysokości w dniu 

zdarzenia. 

9. Protokół powstania szkody będzie stanowił podstawę obciążenia Wykonawcy za szkodę powstałą z 

przyczyn leżących po jego stronie. 

10. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody w mieniu i na osobie wyrządzone przez Wykonawcę, Podwykonawcę, powstałe w związku z 

realizacją przedmiotu umowy w całym okresie ich realizacji, na sumę gwarancyjną w wysokości nie 

niższej niż  250 000 zł. 

11. W przypadku, gdy polisa, o której mowa w ust. 10, wygasa przed terminem podpisania protokołu odbioru 

końcowego, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające ten fakt, na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy 

ubezpieczenia. 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren budowy w terminie nie dłuższym niż 7  dni roboczych od 

daty podpisania umowy. 

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie nie przekraczającym 60 dni kalendarzowych licząc od 

daty wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy. 

3. Przez termin wprowadzenia na teren  budowy rozumie się termin protokolarnego przekazania terenu  

budowy.  

4. Przez termin zakończenia przedmiotu umowy rozumie się termin zakończenia wszystkich robót 

związanych z wykonaniem przedmiotu umowy potwierdzonych bezusterkowym końcowym protokołem 

odbioru robót podpisanym przez obie strony. 

§ 3 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wprowadzenie wraz z inspektorami nadzoru Wykonawcy na teren budowy w terminie zgodnym z § 2 

ust. 1, potwierdzone protokołem; 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie, 

3) dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia, 

4) zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy zgodnie z zasadami  określonymi w § 6, 

5) przystąpienie do odbioru przedmiotu umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni 

roboczych po dacie zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do ich odbioru,  

6) dokonanie końcowego odbioru przedmiotu umowy, 

7) wskazanie i udostępnienie Wykonawcy źródła  poboru energii elektrycznej i wody. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową wraz z 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  

obowiązującym prawem, w tym przepisami Prawa budowlanego, normami  oraz zasadami wiedzy 

technicznej, 

2) zakończenie robót zgodnie z terminem określonym w § 2 ust. 2, 

3) zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu; nie zgłoszenie tych 

robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu właściwego na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, 

4) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

5) zastosowanie do realizacji przedmiotu umowy nowych urządzeń, materiałów i wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215) posiadających właściwe deklaracje  zgodności lub 

certyfikaty zgodności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami. Wykonawca dostarczy ww. 

dokumenty Zamawiającemu na każde jego żądanie oraz przy odbiorze. Wyklucza się zamontowanie 

jakichkolwiek materiałów i sprzętu nie posiadającego ważnych certyfikatów, 

6) wykonania wszelkich niezbędnych prób, regulacji, sprawdzeń, pomiarów, uruchomienia urządzeń i 

instalacji i związanych z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa, 
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7) przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia  do odbioru końcowego: 

- dokumentacji  powykonawczej,  

- dziennika budowy,  

- protokołów wykonania prób i badań,  

- protokołów szkolenia użytkownika z eksploatacji i warunków gwarancji na zamontowane 

materiały i urządzenia,  

- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 

technicznym a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

certyfikaty i aprobaty techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

 - instrukcji obsługi i gwarancji w języku polskim. 

8) współpracy w wyznaczonym przez Zamawiającego pracownikiem oraz projektantem pełniącym nadzór 

autorski, 

9) w czasie realizacji robót zapewnienie nadzoru technicznego prowadzonych robót przez osoby 

wymienione w § 4 ust. 3, 

10) wykonywanie robót z wykorzystaniem sprzętu, transportu, materiałów Wykonawcy niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy, 

11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w 

trakcie realizacji umowy, w tym naprawy ewentualnych uszkodzeń, zaistniałych w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy wynikających z winy Wykonawcy, 

12) utrzymanie porządku i czystości na terenie budowy w trakcie realizacji robót, w szczególności 

usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów, urządzeń, które nie są już potrzebne, 

13) niezakłócanie pracy w budynku, 

14) zorganizowanie i zabezpieczenie terenu robót, zaplecza budowy oraz zapewnienie odpowiednich 

warunków bezpieczeństwa, 

15) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 

16) zorganizowanie i realizacja robót w sposób uwzględniający ich prowadzenie w czynnym obiekcie, 

zgodnie z § 1 ust. 4, 

17) na bieżąco współpracować w okresie realizacji umowy z inspektorem nadzoru    inwestorskiego, 

18) przedkładanie Zamawiającemu projektu umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi zawartej 

umowy o podwykonawstwo jak i jej zmiany, 

19) po zakończeniu robót uprzątnięcie  terenu budowy,  usunięcie zbędnych materiałów, wszelkie 

urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., oraz pozostawi cały teren budowy,  jego otoczenie w stanie 

czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania oraz poddanie utylizacji na własny koszt 

wszystkich odpadów powstałych w trakcie prowadzenia prac, 

20) bezzwłoczne informowanie pisemnie Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ 

na tok realizacji przedmiotu umowy,  

21) przekazania Zamawiającemu uporządkowanego terenu budowy w terminie ustalonym na odbiór robót, 

22) zgłoszenie mailem lub pisemnie zakończenia robót i gotowości do ich odbioru, 

23) likwidacja zaplecza budowy w terminie 3 dni  od daty końcowego bezusterkowego protokolarnego 

odbioru robót, 

24) zgłoszenie w formie pisemnej gotowości do odbioru pogwarancyjnego na piętnaście (15) dni przed 

upływem gwarancji. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy posiadają wymagane uprawnienia, 

są przeszkolone w zakresie: BHP, zasad  stosowania niezbędnych środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia, mają aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na  określonym stanowisku i 

są zaopatrzone w niezbędny sprzęt ochrony osobistej BHP, zgodnie z zapisami w dokumentacji 

2) będzie używał sprzętu i urządzeń, które są sprawne i posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty, 

3) posiada wszelkie niezbędne uprawnienia związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym certyfikaty, o 

których mowa w art. 10 ustawy z dnia 15 maja 2015 r, o substancjach zubożających warstwę ozonową 

oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019 poz. 2158 ze zm.), 

4) posiada  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  prowadzonej  działalności gospodarczej  

w ………………  polisa  nr …………………  na  kwotę  ……………………. Wykonawca 

zobowiązany jest odnawiać polisę na następne okresy, o ile nie obejmuje  ona  okresu  wskazanego  

w  §  2 ust. 2 umowy  i  przedstawiać  poświadczoną  kopię  polisy Zamawiającemu w terminie 7 

(siedem) dni od dnia jej odnowienia. 
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§ 4 

OSOBY UPRAWNIONE 

1. Ze strony Zamawiającego upoważnionymi do działania przy wykonywaniu przedmiotu umowy są: 

1) …………………….. tel. ......................., faks …………………… 

2) …………………….. tel. ......................., faks ……………………. 

2. Do kontaktów z Zamawiającym  w sprawie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza 

kierownika  budowy …………………, posiadającego uprawnienia nr ………………., w specjalności 

……………………… w zakresie ……………………………….. (tel. …………….), mail:…………… 

3. Kierownikami robót budowlanych z ramienia Wykonawcy są: 

1) ………………………, posiadający uprawnienia nr ………………., w specjalności 

……………………… w zakresie ……………………………….. (tel. …………….), 

mail:…………………………….. 

2) ………………………, posiadający uprawnienia nr ………………., w specjalności ……………… w 

zakresie ……………………………….. (tel. …………….), mail:…………………………..………….. 

4. Zmiana Kierownika budowy lub kierowników robót wskazanych w ust. 3 może nastąpić wyłącznie za 

zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem posiadania przez nowe osoby uprawnień budowlanych  

wymaganych w SIWZ.  

5. Nadzór inwestorski sprawować będą inspektorzy nadzoru robót budowlanych w poszczególnych 

specjalnościach,  których Zamawiający wskaże Wykonawcy odrębnym pismem. 

6. Inspektorzy nadzoru Zamawiającego nie mogą  podejmować żadnych decyzji powodujących skutki 

finansowe.  

7. Kierownik budowy, kierownicy branżowi oraz inspektorzy nadzoru działają zgodnie z przepisami ustawy – 

Prawo budowlane. 

8. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 1 dla swej skuteczności będzie wymagała jedynie 

jednostronnego pisemnego oświadczenia Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy. 

§ 5 

PERSONEL WYKONAWCY 
1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz 

zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem 

wymaganego personelu.  

2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga aby osoby 

realizujące przedmiotową umowę były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przez cały okres 

realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ust. 1 Kodeksu Pracy (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1040 z 

późn. zm.) wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzanych zadań, Wymóg ten nie dotyczy 

kierownika budowy, kierownika robót  oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jak również dostawców 

materiałów budowlanych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od zawarcia umowy przekazać 

Zamawiającemu imienną listę osób, przy pomocy których będzie realizował przedmiot zamówienia. Wraz 

z ww. listą Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zatrudnieniu na 

umowę o pracę  osób wykonujących czynności, o których mowa w ust.2. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

umowę o pracę osób wykonujących zamówienie. Wykonawca lub Podwykonawca  jest zobowiązany do 

udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2  poprzez przedstawienie Zamawiającemu:  

1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika/pracowników  na podstawie 

umowy o pracę; 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, imion 

i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika/pracowników,  
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3)  innych dokumentów  

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Kopie umów winny być 

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z art. 166 

ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz.U. 2019 poz. 730) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu 

danych osobowych (w szczególności bez adresów, nr PESEL, daty urodzenia pracowników). 

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca/podwykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia w terminie 3 

dni roboczych dokumentu/dokumentów  wskazanych w ust. 4 . Czynności kontrolne mogą być również 

prowadzone przez wskazanego przez Zamawiającego pracownika Zamawiającego w miejscu wykonywania 

robót budowlanych. 

6. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji umowy osób w oparciu o umowę o pracę lub nie 

przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających powyższe zatrudnienie, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną przewidzianą w umowie.  

7.  W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę z osobami, o których mowa w ust. 2  

Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia kolejnych osób. O każdym przypadku 

wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę z osobami o których mowa w ust. 2, Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. 

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

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

9. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby zaangażowane w realizację umowy w imieniu 

Wykonawcy/Podwykonawcy posiadają umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu czynności 

powierzonych tym osobom. 

10. Zmiana lub zwiększenie liczby personelu Wykonawcy nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

§ 6 

ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT I ODBIÓR POGWARANCYJNY 

1. Gotowość do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca dokonuje poprzez mailowe lub pisemne 

powiadomienie Zamawiającego. 

2. Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać  Zamawiającemu 

kompletną dokumentację  odbiorową oraz wszystkie dokumenty wskazane w § 3 ust. 2 pkt 7. 

3. Przed  zgłoszeniem robót do odbioru Wykonawca zobowiązany jest  uporządkować teren budowy. 

4. Do czasu zakończenia odbioru robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace. 

5. Do końcowego odbioru robót Zamawiający przystąpi po zgłoszeniu mailem lub pisemnie przez 

Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru, w terminie określonym w  § 3 ust. 1  pkt 5 umowy. 

6. Z czynności odbiorowych sporządza się protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru 

– podpisany przez obie strony. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy termin ich usunięcia . Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia e-mailem lub pisemnie  

Zamawiającego o usunięciu wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie 

Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z  § 11 ust. 2 pkt 4. 

7. Po usunięciu wad stwierdzonych w toku odbioru, zostanie sporządzony bezusterkowy końcowy protokół 

odbioru, który będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a)  odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę, 

b) dokonać odbioru i wyznaczyć odpowiedni termin na usunięcie wad, jeżeli nie uniemożliwiają one 

użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia ale nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo do proporcjonalnego do rozmiaru wad obniżenia 

wynagrodzenia 

3)  jeżeli wady uniemożliwiają używanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający  
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może wezwać Wykonawcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.  W przypadku nie usunięcia wad 

w wyznaczonym Wykonawcy terminie Zamawiający może odstąpić od umowy, żądać wykonania 

przedmiotu umowy po raz drugi lub zlecić wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. 

9. Odbiór pogwarancyjny następuje przed upływem, najpóźniej na dzień upływu okresu gwarancji, po 

zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 24 i polega na ocenie 

wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad. 

10.Z czynności odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony protokół. 

§ 7 

ZAPŁATA ZA REALIZACJĘ UMOWY 

1. Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe 

ustalone przez Wykonawcę, w wysokości ................................ zł brutto  z podatkiem od towarów i usług 

VAT (słownie …………………………………………………...zł)  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1  obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w szczególności wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów, wartość 

robocizny, sprzętu, materiałów, urządzeń w tym także utrzymania porządku, uprzątnięcia i wywiezienia 

odpadów. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 na podstawie prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

…………………………… w terminie 14 dni od daty otrzymania tej faktury przez Zamawiającego, z 

zastrzeżeniem ust. 4-6.  . 

4. Warunkiem wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę i warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia 

przez Zamawiającego jest uprzednie należyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, które 

zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony bezusterkowego końcowego protokołu odbioru 

końcowego bez określenia w nim zastrzeżeń lub wad przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 5-6 oraz  

ust. 19.  

5. W przypadku korzystania przez Wykonawcę przy realizacji niniejszej umowy z usług podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców, Wykonawca przed wystawieniem Zamawiającemu faktury jest 

zobowiązany do:  

1)  zapłacenia każdemu z podwykonawców lub dalszych podwykonawców przysługującego mu 

wynagrodzenia, za roboty wykonane przy ich udziale,  

2)  złożenia Zamawiającemu oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zawierającego 

zapewnienie Wykonawcy, że: zapłacił każdemu z podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

przysługujące mu wynagrodzenie, w przypadku wystąpienia przez podwykonawcę  lub dalszego 

podwykonawcę w stosunku do Zamawiającego z żądaniem zapłaty wynagrodzenia za czynności 

wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  Wykonawca zobowiązuje się 

nieodpłatnie i skutecznie zwolnić Zamawiającego z obowiązku zaspokojenia tych roszczeń,  

3)  złożenia Zamawiającemu pisemnych pod rygorem nieważności oświadczeń każdego z podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców, w których stwierdzą oni, że otrzymali od Wykonawcy całość 

przysługującego im wynagrodzenia z tytułu wykonania czynności w ramach realizacji zamówienia 

określonego w niniejszej umowie oraz, że zrzekają się oni wszelkich roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia za wykonanie czynności w ramach realizacji 

zamówienia określonego w niniejszej umowie. Oświadczenie  powinno zawierać zestawienie 

wymaganych kwot, które są należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu tej faktury. 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 pkt 2-3 będą stanowiły załącznik do faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. 

7. Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki za okres opóźnienia w zapłacie przypadający na okres 

oczekiwania Zamawiającego na oświadczenie podwykonawców lub dalszych podwykonawców o 

otrzymaniu od Wykonawcy należności za wykonaną przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców część robót. 

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej 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 przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę . 

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

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.    
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10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w terminie 5 dni.  

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

Zamawiający może:  

a)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

13. Po dokonaniu bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. W przypadku bezpośredniej zapłaty, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający wezwie 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  do wystawienia i dostarczenia faktury zgodnie z zapisami 

ust. 4 i ust. 16 w terminie 3 dni roboczych. 

15. Do faktury podwykonawca lub dalszy podwykonawca dołączy wykaz prac wykonanych na rzecz 

Wykonawcy, zgodnych z przedmiotem umowy i przedmiarem robót dotyczących zamówienia. 

16. Faktura powinna zawierać następujące dane: 

Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 

Warszawa  

NIP: 1070001057 

Odbiorca i płatnik dowodu: Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z 

siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 , 00-613 Warszawa 

17. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przekazać na 

wskazany rachunek, kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury. 

18. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie zobowiązań płatniczych Zamawiającego z tytułu 

niniejszej umowy, bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie.  

19. Zapłata należności nastąpi w mechanizmie podzielonej płatności na rachunek bankowy Wykonawcy  

widniejący na dzień płatności w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez 

Ministerstwo Finansów 

§ 8 

PODWYKONAWCY 

1.  Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie wykona zamówienie*: 

1)  bez udziału podwykonawców; 

2)  przy udziale następujących podwykonawców, którym   powierza następujący zakres robót: 

a) ..............., dane kontaktowe ……………., zakres powierzanych prac: ......................., 

b)................, dane kontaktowe …………….zakres powierzanych prac: ........................ 

Po zawarciu niniejszej umowy, Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w 

formie pisemnej, wykonać przy udziale podwykonawcy robót innych niż wskazane w ust. 1 pkt 2). 

2. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego pisemnie o wszelkich zmianach danych, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2)  w trakcie realizacji umowy, a także przekazać informacje na temat 

ewentualnych nowych podwykonawców. 

3. Roboty inne niż wskazane w ust. 1  pkt 2) Wykonawca wykona własnymi siłami. 

4. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

jest obowiązany w trakcie realizacji przedmiotu umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, 

a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej  za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian.   

5. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian. 

6.  Nie zgłoszenie zastrzeżeń  lub sprzeciwu, o których mowa w ust. 5 uważa się za akceptację projektu 

umowy  lub umowy, której przedmiotem są roboty budowlane  oraz zmiany projektu umowy  lub zmiany 

umowy , której przedmiotem są roboty budowlane. 

7.  Umowy z podwykonawcami muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 
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8.  Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z 

nimi, zaangażowanych do realizacji robót.  

9. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 8 , w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót. 

10. Powierzenie podwykonawcom robót nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za 

wykonanie tych robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i 

zaniedbania każdego podwykonawcy i jego pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

11. Postanowienia niniejszej umowy dotyczące umów o podwykonawstwo mają takie samo zastosowanie do 

umów o podwykonawstwo zawieranych przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami.  

12.  Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 

Pzp i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

13. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy. 

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany  wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż 

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

zamówienia. 

15. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień niniejszej umowy 

dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców upoważnia Zamawiającego do podjęcia 

wszelkich niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy ustaleń umowy aż do odstąpienia 

od umowy z Wykonawcą z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy włącznie. 

§ 9 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiotem umowy na okres ……. miesięcy (godnie 

ze złożoną ofertą). Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu bezusterkowego 

odbioru końcowego. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Dokonywania przeglądów i konserwacji urządzeń w zakresie wymaganym przez ich producenta, 

2) serwisowania wszystkich instalacji, 

3) wykonywania wszelkich napraw, które wynikną w czasie trwania gwarancji: 

a) w przypadku awarii sprzętu czas reakcji serwisowej, rozumianej jako przyjazd zespołu 

serwisowego na miejsce awarii – do 24 godzin od momentu zgłoszenia mailem na adres 

Wykonawcy …………………………………………, 

b) czas usunięcia awarii – do 7 dni od przyjazdu zespołu serwisowego, a w przypadku awarii 

urządzeń, które wymagałyby wymiany na nowe czas na naprawę wynosi maksymalnie 14 dni. 

3. Wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków wynikających z ust. 2 pokrywa Wykonawca, łącznie z 

kosztami transportu. 

4. Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady robót budowlanych, Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy termin ich usunięcia . Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia mailem na adres 

Zamawiającego …………………………..lub pisemnie  Zamawiającego o usunięciu wad. W przypadku 

nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z  

§ 11 ust. 2 pkt 4. 

5. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad, termin gwarancji na wykonane prace 

biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

7. Pomimo wygaśnięcia gwarancji Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady, które zostały zgłoszone przez 

Zamawiającego w okresie trwania gwarancji. 

8. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
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§ 10 

POUFNOŚĆ 

1. Wykonawca oraz Podwykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także po 

jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną mu 

udostępnione lub przekazane przez Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej umowy, nie 

udostępniania ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego 

i wykorzystania ich tylko do celów niezbędnych do realizacji umowy.  

2. Wykonawca a także podwykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy o zachowaniu poufności 

stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca, Podwykonawca oraz osoby po stronie Wykonawcy i Podwykonawcy bezpośrednio 

wykonujące czynności związane z realizacją umowy zobowiązane są złożyć oświadczenia stanowiące 

załącznik do umowy o zachowaniu poufności. Podpisane oświadczenia należy niezwłocznie złożyć na ręce 

osoby wskazanej w § 4 ust. 1 umowy 

§ 11 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy na 

niżej opisanych zasadach. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, 

2) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy określonego w § 1, po upływie terminu określonego w § 2 

ust. 2 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w usunięciu awarii  ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 500,00 zł  za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 3, 

4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w 

wysokości 500,00 zł   za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad, 

5) za brak lub nieterminowa zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy  w wysokości 1% 

wynagrodzenia , o którym mowa w § 7 ust. 1,  

6) za brak przedłożenia do akceptacji Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 

zmiany, zgodnie z zapisami § 8 umowy, w wysokości 500 zł, za każdy taki przypadek 

7) za brak przedłożenia do akceptacji Zamawiającego poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo  lub jej zmiany zgodnie,  z zapisami § 8 umowy, w wysokości 500 zł, za 

każdy taki przypadek, 

8) za niespełnienie wymogu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, zgodnie z zapisami § 5 

umowy w wysokości 1000 zł za każdy taki stwierdzony przypadek dotyczący danej osoby,  

9) za przekroczenie terminu określonego w §  5 ust. 5 – 100 zł za każdy dzień opóźnienia, za każdy taki 

przypadek, 

10) przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę zgodnie z żądaniem Zamawiającego, o którym mowa w 

§ 5 ust.4, któregokolwiek z dokumentów tam określonych  w wysokości 1000,00 zł za każdy 

przypadek naruszenia. 

3. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci wykonawcy odsetki ustawowe w wysokości 

odsetek za opóźnienie za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych  kar umownych. 

5. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje możliwość 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 
 

§ 12 

SIŁA WYŻSZA 

1. Żadna ze Stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez siłę wyższą rozumianą jako zdarzenie 

zewnętrzne, którego zaistnienia nie można było przewidzieć oraz którego następstwom nie można było 

zapobiec, mimo dołożenia należytej staranności. 
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2. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 

prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni, 

powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 

3. W przypadku, gdy okoliczności siły wyższej uniemożliwią którejkolwiek ze Stron chwilowe wykonanie 

zobowiązań umownych, ustalone terminy zobowiązań umownych będą przesunięte o czas trwania 

okoliczności siły wyższej oraz, odpowiednio, o czas trwania jej skutków, z uwzględnieniem postanowień 

ust. 4. 

4. Gdy okoliczności siły wyższej uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się ze swych 

zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 30 dni, druga strona umowy jest wówczas uprawniona  do 

rozwiązania umowy.  

5. W przypadku rozwiązania umowy w okolicznościach siły wyższej stopień jej wykonania i końcowe 

rozliczenie powinno być uzgodnione i potwierdzone przez obie strony umowy.  

§ 13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający może odstąpić od 

umowy także w razie, gdy: 

1)  Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał przedmiot umowy, w szczególności gdy: 

a) opóźnienie wykonania przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem 

§ 12 ust. 1, 

b) Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

c) Wykonawca rażąco narusza postanowienia umowy, w szczególności wykonuje roboty 

niezgodnie z umową i dokumentacją projektową,  

d) Wykonawca nie zastosował się do wymogów wynikających z postanowień niniejszej umowy 

dotyczących podwykonawców, 

2) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub 

egzekucyjne, 

3) zaistnieje  istotna zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej  pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

3. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy następuje z chwilą pisemnego 

zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy. 

§ 14 

ZMIANA UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość  przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 2 ust. 2, w szczególności w przypadku gdy: 

1) z przyczyn obiektywnych, nie leżących po stronie Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie 

przedmiotu umowy w terminie, pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę, że nastąpiły 

obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia okoliczności mające wpływ na termin wykonania 

umowy, a nie leżące po stronie Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, uzasadniające przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, 

2) okoliczności siły wyższej uniemożliwią którejkolwiek ze Stron chwilowe wykonanie zobowiązań 

umownych,  z uwzględnieniem postanowień § 13 ust. 3, 

3) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, o czas niezbędny do 

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

tych okoliczności, 

4) działania osób trzecich uniemożliwiają wykonywanie robót budowlanych, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość uzasadnionej przez Wykonawcę konieczności zmiany osób  

wskazanych  w § 4 ust. 2 i 3 . Zmiana taka będzie możliwa tylko w sytuacji, gdy Wykonawca wskaże 

osobę/osoby spełniającą wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i gdy 

zmianę taką zaakceptuje Zamawiający. 
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3. Zmiany, o których mowa w ust. 1-2  mogą być dokonane tylko na pisemny wniosek Wykonawcy.  

4.    Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga: 

1) zgodnej woli stron,  

2) zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 15 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1) dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - Załącznik Nr 1,  

2) oferta złożona przez Wykonawcę- Załącznik Nr 2, 

3) specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Załącznik Nr 3, 

4) umowa o zachowaniu poufności – Załącznik Nr 4, 

5) kopia polisy – Załącznik Nr 5. 

§ 16 

ROZSTRZYGANIE SPRAW SPORNYCH 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 17 

SPRAWY NIEUREGULOWANE 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy: 

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,  

2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, 

3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

§ 18 

LICZBA  EGZEMPLARZY UMOWY 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA                                                                                         ZAMAWIAJĄCY 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY 

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

zawarta w dniu ...................... 2020 r. w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia Mazowieckim 

Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie z siedzibą: 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 1070001057 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

 

…………………………………………… 

a  

…………………………., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

 

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

 

 

W związku z podpisaniem umowy nr …………… z dnia ………2020, której przedmiotem jest „Wykonanie 

instalacji klimatyzacji w Delegaturze MOW NFZ w Ostrołęce” ,zwanej dalej „umową podstawową”, strony 

w celu właściwej ochrony danych poufnych udostępnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy 

podstawowej postanawiają co następuje: 

 

 

§ 1. 

Ilekroć w umowie użyte zostają wyrazy „Informacje Poufne” oznaczają one: 

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, ustne, na piśmie lub zapisane w inny sposób, 

dotyczące spraw, planów działalności gospodarczej lub przedsięwzięć strony związanych z realizacją 

umowy podstawowej,  

2) wszelkie rozmowy lub rokowania prowadzone pomiędzy przedstawicielami stron w związku  

z realizacją umowy oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiającego. 

§ 2.  

1. Z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych Wykonawca, zobowiązuje się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezależnie od formy w jakiej zostały 

mu przekazane;  

2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie na użytek prowadzonej współpracy w zakresie 

realizacji umowy; 

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich uzyskanych 

Informacji Poufnych w czasie, gdy znajdują się one w posiadaniu Wykonawcy, 

4) ujawnienia informacji poufnych wyłącznie osobom biorącym udział w realizacji umowy 

podstawowej ze strony Wykonawcy, którym informacje te są niezbędne dla prawidłowej 

realizacji umowy; 

5) poinformowania pracowników,  których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 umowy, o zachowaniu 

poufności o poufnym charakterze udostępnianych i przekazywanych informacji, pouczenia  

w sprawie ich traktowania jako poufnych oraz odebrania oświadczenia wskazanego w § 2 ust. 4 

umowy o zachowania poufności; 

6) niekopiowania, niepowielania ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych w jakikolwiek 

sposób, chyba że wcześniej w sposób wyraźny  udzielona zostanie na taką czynność pisemna 

zgoda i dokonanie czynności jest obiektywnie niezbędne w związku z realizacją umowy. 

Zamawiający zobowiązuje się do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy 

osobom biorącym udział  w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, które okażą 

upoważnienia Zamawiającemu do udziału w realizacji umowy; 

7) na pisemny wniosek Zamawiającego lub w przypadku zakończenia współpracy, niezwłocznego 

zwrócenia lub zniszczenia na własny koszt wszelkich materiałów zawierających jakiekolwiek 

Informacje Poufne Zamawiającemu, wraz ze wszystkimi kopiami, będącymi w jego posiadaniu.  

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, o których 

mowa w niniejszej Umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % 

ceny określonej w § 7 ust. 1 umowy podstawowej tj. …….. zł za każdą ujawnioną Informację Poufną, 

na żądanie Zamawiającego, w terminie do 14 dni od chwili ujawnienia. 
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3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania  

w wysokości przewyższającej karę umowną, w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Stronę 

przekracza wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 2. 

4. Osoby biorące udział w realizacji umowy ze strony Wykonawcy złożą oświadczenie zobowiązujące ich 

do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych według wzoru określonego w załączniku do umowy, 

które Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu. 

§ 3. 

1. Zobowiązania określone w § 2 nie mają zastosowania do Informacji Poufnych: 

1) które są w dniu ujawnienia publicznie znane,  

2) których ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na  mocy przepisów prawa. 

2. Jeżeli Wykonawca zostanie zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia 

jakichkolwiek Informacji Poufnych, niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego przed 

dokonaniem ujawnienia. 

3. Wykonawca zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia Informacji Poufnych, 

będzie uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyłącznie w zakresie wymaganym prawem oraz 

zobowiązany do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków, mających na celu upewnienie się, że 

Informacje Poufne są traktowane jako poufne. 

§ 4.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich 

pracowników lub inne osoby, które będą zaangażowane w proces realizacji umowy. 

§ 5. 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres obowiązywania umowy podstawowej, z tym że zobowiązanie do 

zachowania tajemnicy i poufności Informacji Poufnych i odpowiedzialność z tego tytułu, pozostają w mocy 

także po wygaśnięciu niniejszej Umowy oraz umowy podstawowej. 

§ 6. 

Wykonawca potwierdza i wyraża zgodę na to, że nie będzie uprawniony do nabycia żadnych praw do 

Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiającego lub od niego uzyskanych. 

§ 7. 

1. Strony poddają rozstrzygnięcie sporów powstałych na gruncie niniejszej umowy właściwemu 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego sądowi powszechnemu. 

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej Umowie znajdują zastosowanie szczególności 

przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne. 

§ 8. 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 9. 

Załącznik do umowy stanowi integralną część umowy o zachowaniu poufności. 

§ 10. 

Niniejsza Umowa sporządzona została w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

Podpisano w imieniu        Podpisano w imieniu 

 

                  WYKONAWCY        ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

 

…………………………….       ……………………… 
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Załącznik do Umowy o zachowaniu poufności 

…………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

………………………………….. 

(adres zamieszkania) 

 

…………………………………….. 

(nazwa i nr dokumentu tożsamości) 

 

…………………………………….. 

(nr PESEL) 

 

OŚWIADCZENIE 

o zobowiązaniu do zachowania poufności 

Ja niżej podpisany, reprezentując w dniu ………….……. Wykonawcę podczas realizacji umowy nr …../2020  

z dnia …………. w siedzibie MOW NFZ w Warszawie z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych, 

zobowiązuję się do:   

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy, 

przedmiotem której jest wykonanie instalacji klimatyzacji w Delegaturze MOW NFZ w Ostrołęce, 

niezależnie od formy w jakiej zostały mi przekazane; 

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyłącznie w celu realizacji 

umowy 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby związane z realizacją umowy 

Miejscowość, data czytelny podpis 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 – RODO), informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest działający z upoważnienia Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą przy ul. 

Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu 

Zdrowia jest Teresa Rybak - Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: 

iod@nfz-warszawa.pl lub na adres pocztowy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa; 

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

umowy przedmiotem, której jest „Wykonanie instalacji klimatyzacji w Delegaturze MOW NFZ w Ostrołęce” 

 Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań 

Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164).  

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do 

przenoszenia danych (o ile w danych przypadkach przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, 

przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.  

 

 

 

mailto:iod@nfz-warszawa.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI  

......................................, dnia .............................. 

OFERTA NA 

„WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W DELEGATURZE MOW NFZ W OSTROŁĘCE” 

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................................................................. 

Adres Wykonawcy .................................................................................................................................................. 

REGON………………………………..……..   NIP…………………………………… 

tel. ................................................  e-mail: ……………………..… 

 

 

1. Oświadczenie o oferowanej cenie za realizację przedmiotu zamówienia : 

Oferujmy realizację zamówienia „Wykonanie instalacji klimatyzacji w Delegaturze MOW NFZ w 

Ostrołęce” za poniższą cenę brutto: 

cena brutto     ..................,.......... zł 

 

Oferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia jest ryczałtową uwzględniającą wszystkie 

uwarunkowania wpływające na jej wartość. 

Czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: TAK/NIE* 

*(wybrać odpowiednie) 

W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

wskazuję nazwy (rodzaje) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług: 

1) ...................................................      .......................................... 

2) ...................................................      .......................................... 

 

Oferuję materiały, urządzenia i wyroby równoważne TAK/NIE* (właściwe zaznaczyć) 

 

Z uwagi na oferowane materiały, urządzenia, wyroby równoważne załączam: 

1)   wyspecyfikowane materiały, urządzenia  i wyroby równoważne /zgodnie z załączoną do SIWZ tabelą – 

załącznik Nr 9/ wraz z niezbędną dokumentacją potwierdzającą że oferowane materiały, urządzenia i 

wyroby równoważne posiadają wymagane cechy i parametry 

2)         sporządzoną na własny koszt opinię uprawnionego projektanta w zakresie zgodności oferowanych 

rozwiązań równoważnych 

 

2. Oświadczenie o oferowanym okresie gwarancji 

Oświadczam, iż na przedmiot umowy oferuję …….... miesięczny okres gwarancji.   

Uwaga: Do oceny ofert Zamawiający przyjmuje dwa   okresy objęcia gwarancją przedmiotu umowy : 36- lub 48-miesięcy 

Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji niż 36 miesięcy będzie powodowało odrzucenie oferty Wykonawcy. 
Zaoferowanie przez Wykonawcę dłuższego niż 48 miesięcy okresu gwarancji nie będzie powodowało przyznania większej 

liczby punktów. 

3. Oświadczenie o oferowanym terminie realizacji  

Oferuję termin realizacji zamówienia nie przekraczający 60  dni kalendarzowych licząc od dnia wprowadzenia 

na teren budowy. 

4. Oświadczenie o akceptacji warunków płatności 

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego w Specyfikacji warunki 

płatności za realizację zamówienia. 
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5. Oświadczenie o akceptacji przedstawionych przez Zamawiającego warunków umownych realizacji 

zamówienia 

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego warunki umowne realizacji 

zamówienia określone we wzorze umowy załączonym do Specyfikacji. Zobowiązuję się w przypadku wyboru 

naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

6. Oświadczenie Wykonawcy o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy  

Oświadczam, że zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy zgodnie  

z poniższym zestawieniem * 

Lp. 
Części zamówienia, której wykonanie 

Wykonawca powierzy podwykonawcom 

Pełna nazwa/firma podwykonawcy wraz 

z adresem 

   

   

* wypełnić tylko w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom 

 

7. Informacje dodatkowe  

Oświadczam, że: 

 jestem 

 nie jestem  

małym lub średnim przedsiębiorstwem.   

Zaznaczyć właściwe (małe  przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo  które zatrudnia mniej niż 10 osób 

i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa  nie przekracza 2 milionów EUR; średnie 

przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, 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). Informacje wymagane wyłącznie do celów 

statystycznych. 

8. Oświadczam, iż informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach nr ………………………… 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach 

oferty są jawne (dodatkowe wymagania w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice 

przedsiębiorstwa - pkt XIV.9 Specyfikacji) 

 

9. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z pkt XXII Specyfikacji „INFORMACJA DOTYCZĄCA 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH”.  

10. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu*. 

*) 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). 

 

12. Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty i oświadczenia należy rozumieć jako wskazane w 

rozumieniu § 10 ust. 2 rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie rodzaju 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego  i aktualne. 
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13. Oświadczenie o dokumentach załączonych do oferty: 

1) …………………………………………………… 

2) …………………………………………………… 

3) ……………………………………………………. 

4) …………………………………………………… 

5) ………………………………………………… 

 

 

 

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

Podpis Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPECYFIKACJI  

SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ  

 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA  

 

Wykonawca: 

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

 

„WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W DELEGATURZE MOW NFZ W OSTROŁĘCE” 

prowadzonego przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, 

oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale VI 

Specyfikacji „Warunki udziału w postępowaniu”. 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

zamawiającego w  rozdziale VI Specyfikacji „Warunki udziału w postępowaniu”, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………… 

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

……………………………….., w następującym zakresie: …………………………….. 

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

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

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

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 

Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt  1 ustawy Pzp. 

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

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA (wypełnić jeżeli dotyczy): 

 

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. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (wypełnić jeżeli dotyczy): 

 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będących  podwykonawcą/ami:.: 

…………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności 

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

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.  

 

       ………………………………………… 

(podpis  ) 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI  

SKŁADANE W TERMINIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT NA 

STRONIE INTERNETOWEJ 

WYKONAWCA 

………………………………………………… 

(nazwa albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres) 

reprezentowany przez: 

………………………………………………. 

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę) 

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

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ 

GRUPY KAPITAŁOWEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PRAWO 

ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W DELEGATURZE MOW NFZ W OSTROŁĘCE” 

na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oświadczam, że po zapoznaniu się z firmami oraz adresami 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie Zamawiającego:  

 

 nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów z żadnym z tych Wykonawców*; 

 należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów, w której skład wchodzą następujący Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu*: 

 

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

1   

2   

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia przedstawiam nw. dowody 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji: 

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

lub 

 NIE NALEŻYMY DO ŻADNEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 369) 

 

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

(podpis Wykonawcy) 

*należy wskazać właściwe 

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa odrębnie każdy Wykonawca 

Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy 

są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 

przedsiębiorcę. 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SPECYFIKACJI 

 

SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  

zgodnie rozdziałem VIII pkt 3.1)a) Specyfikacji 

 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – min. 2 

roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji klimatyzacji wraz montażem urządzeń klimatyzacyjnych 

o wartości nie mniejszej niż 180 000 zł brutto każda lub min. 2 roboty budowlane mające w swoim zakresie 

montaż urządzeń klimatyzacyjnych o wartości robót w tym zakresie nie mniejszej niż 180 000 zł brutto każda 

 
Lp Nazwa/Rodzaj  roboty 

budowlanej  

(opis i zakres 

wykonywanych robót) 

Miejsce 

wykonania  

 

Data ( od-do) 

wykonania 

 

                  

Nazwa i adres 

odbiorcy roboty 

                   

Nazwa i adres 

wykonawcy ⃰   

   

Wartość 

[brutto PLN] 

1 

 
 

 
    

2 

 
 

 
    

3 

 
 

 
    

 

 

Do wykazu należy dołączyć dowody  poświadczające, że roboty zostały wykonane należycie, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zgodnie rozdziałem VIII   pkt 

3.2)a) Specyfikacji  

 

⃰⃰ W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów (zgodnie ze 

złożonym wraz z ofertą zobowiązaniem) 
 

 

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

(podpis Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI 

SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, ODPOWIEDZIALNYCH ZA KIEROWANIE  ROBOTAMI BUDOWLANYMI 

zgodnie rozdziałem VIII pkt 3.1)b) Specyfikacji 

 
 

warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 

- co najmniej 1 osobą  posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń:  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  wodociągowych i kanalizacyjnych,  

- co najmniej 1 osobą  posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Posiadane uprawnienia 
Planowana funkcja przy 

realizacji zamówienia 

Informacja o podstawie 

do dysponowania 

wykazaną osobą ⃰  ⃰                 
(np. umowa o pracę, 

umowa zlecenie) 

1 

 nr ………………., w 

specjalności 

……………………… w 

zakresie 

……………………………….. 

 

wydane przez ………………. 

  

2 

 nr ………………., w 

specjalności 

……………………… w 

zakresie 

……………………………….. 

 

wydane przez ………………. 

  

3 

    

 

UWAGA! Liczbę wierszy w tabeli w razie potrzeby można zwiększyć. 

⃰  ⃰W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów 
 

 

 

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

podpis Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SPECYFIKACJI 

 

 

SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ  
 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU  
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia 

 

Ja:……………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko – właściciel, prezes zarządu, 

członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp. *) 

Działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………… 

                                                                              ( nazwa Podmiotu) 

Zobowiązuje się do oddania niżej wymienionych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 

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

 ( określenie zasobu –zdolności technicznej lub zawodowej ) 

do dyspozycji Wykonawcy:…………………………………………………………………….. 

                                                                           ( nazwa Wykonawcy ) 

w trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą: „WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W 

DELEGATURZE MOW NFZ W OSTROŁĘCE” 

Oświadczam, iż: 

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

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

b) sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu 

w/w zamówienia będzie następujący:………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu w/w zamówienia będzie następujący: 

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

…………………………………………………………………….. 

d) będę realizował nw. roboty, których dotyczą udostępnione zasoby odnoszące się do warunków udziału 

dot. kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega 

Wykonawca:…………………………………………............................................................. 

e) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą ………………………………………….. 

data i miejscowość                                                                                             .................................................... 

Podpis Podmiotu 

               

*  niewłaściwe skreślić 
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SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ  (jeżeli dotyczy) 

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SPECYFIKACJI  

 

Wykaz * 

oferowanych materiałów,  urządzeń i wyrobów równoważnych 

 

 

L.p. Nazwa  Producent  Model  Symbol 

1     

 

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

6  

 

   

7  

 

   

8  

 

   

 

Uwaga 

*Wykaz zobowiązany jest złożyć Wykonawca, który oferuje materiały,   urządzenia  i wyroby równoważne. Ponadto w  takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty zgodnie z pkt 3.7. SIWZ: 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane 

materiały, urządzenia i wyroby równoważne posiadają wymagane cechy i parametry określone przez 

Zamawiającego w dokumentacji projektowej, załączając przy tym: 

1)   wyspecyfikowane materiały, urządzenia  i wyroby równoważne /zgodnie z załączoną do SIWZ tabelą – 

załącznik Nr 9/ wraz z niezbędną dokumentacją potwierdzającą że oferowane materiały, urządzenia i 

wyroby równoważne posiadają wymagane cechy i parametry 

2)  sporządzoną na własny koszt opinię uprawnionego projektanta w zakresie zgodności oferowanych 

rozwiązań równoważnych.  
 

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

Podpis Wykonawcy  

 

 

 

 

Uwaga: W razie potrzeby  należy zwiększyć liczbę wierszy w tabeli Wykazu 

 


