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zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)  
w ramach RPO WD 2014 - 2020 

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

 
 

NAZWA Zadania: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań:  
1. Docieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia dachu i pracami w zakresie 
zapewnienia termoizolacyjności dachu  

 2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 
 
w kompleksie budynków Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w 
Jordanowie Śląskim. 

 
INWESTOR:  Gmina Jordanów Śląski, 

ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski. 
 

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony (art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Pzp)  
o szacunkowej wartości mniejszej niż 5.548.000,00 EURO netto 
 
 

Kody CPV:  45000000-7: Roboty budowlane. 
45320000-6: Roboty izolacyjne.    
45261410-1: Izolowanie dachu. 
45321000-3: Izolacja cieplna. 
45261215-4: Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych. 
45421000-4: Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne. 
09331200-0: Słoneczne moduły fotoelektryczne. 
09332000-5: Instalacje słoneczne. 
45000000-0: Roboty instalacyjne w budynkach. 
45223810-7: Konstrukcje gotowe. 
45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
45311100-1: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego. 
45315100-9: Instalacyjne roboty elektrotechniczne. 
45315300-1: Instalacje zasilania elektrycznego. 
 

Kategoria:  Wyłącznie Roboty budowlane 
    

Ogłoszenie postepowania: 02.07.2020 
Termin składania ofert: 20.07.2020 r. godz. 10.00 
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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Gmina Jordanów Śląski, 
z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 55, 55-065 Jordanów Śląski, 
numer NIP: 9141201515 oraz numer REGON: 931935030, 
e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: sekretarz@jordanowslaski.pl.  
 
2. TRYB ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony, zgodnie art. 39-43  ustawy Pzp, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz.U.2019. poz. 1843 ze zm.) – wartość zamówienia powyżej 30 tys. euro, a 
jednocześnie poniżej 5.548.000,00 EUR dla robót budowlanych, wg kursu złotego w stosunku do euro, 
obowiązującego od 1 stycznia 2020 r. wynoszącego 4,2693 zł. 
 
3. INFORMACJE OGÓLNE O CELU INWESTYCJI I ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA  
 
Zamawiający, Gmina Jordanów Śląski realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. 
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł 
energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania 
i zarządzania zużyciem energii” - ETAP 1-szy, w ramach Osi priorytetowej 3, Działanie 3.3 Efektywność 
energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2014-2020. 
 
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców, który/którzy przeprowadzi/przeprowadzą 
docieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia dachowego na segmentach budowlanych A, B i C Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim oraz wykona/wykonają montaż instalacji 
fotowoltaicznej na zmodernizowanym energetycznie dachu.  
 
Konstrukcja i technologia 
Budynek Szkoły Podstawowej zbudowany z segmentów przeznaczonych na edukację szkolną. Budynek 
świetlicy wiejskiej połączony z budynkiem Szkoły Podstawowej tworzy kompleks budynków. Budynek o dwóch 
kondygnacjach, bez podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, pokryty stropodachem 
opartym o strop Teriva IV z pokryciem blachodachówką na deskowaniu. Stolarka okienna PCV, drzwi 
zewnętrzne PCV i aluminiowe, częściowo przeszklone. Budynek zlokalizowany w miejscowości Jordanów Śląski, 
woj. dolnośląskie, II strefie kllimatycznej, stacja meteorologiczna: Wrocław. 
 
Opisy techniczne podstawowych elementów budynku 
Stropodach niewentylowany WPS. 
Stropodach niewentylowany, konstrukcja nośna z płyt żelbetowych WPS na belkach stalowych izolowanych 
żużlem paleniskowym, dociskowej warstwy betonowej grubości 3cm dodatkowo izolowany termicznie wełną 
mineralną o grubości 12cm, pokryty blachą falistą na systemowej drewnianej podkonstrukcji oraz podwójnego 
deskowania. 
Stropodach, strop Teriva. 
Stropodach oparty o strop Teriva, żebrami nośnymi są belki żelbetowe. Przestrzeń między belkami, ponad 
płytami, wypełniona żużlem i warstwą betonu. Pierwotnie stropodach izolowany termicznie wełną mineralną o 
grubości 16cm, obecnie izolacja termiczna w złym stanie technicznym, warstwa izolacji sfilcowana do grubości 
5cm, nieszczelna, miejscami przemoczona. Stropodach pokryty blachą falistą na systemowej drewnianej 
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podkonstrukcji oraz podwójnego deskowania. 
 
OCENA STANU TECHNICZNEGO 
Stropodach izolowany termicznie wełną mineralną w poziomie stropu; stan izolacji termicznej - zły. Pokrycie 
stropodachu częściowo nieszczelne; widoczne zalewanie wodami opadowymi pomieszczeń użytkowych 
pierwszego piętra budynku. Dodatkowo stwierdza się brak membrany dachowej, miejscami jej dużą 
nieszczelność, co powoduje brak ochrony przeciwwodnej konstrukcji dachowej, izolacji termicznej stropodachu 
(widoczne zacieki wodne w pomieszczeniach pierwszego piętra budynku), stwierdza się również zawilgocenie 
istniejącej izolacji termicznej stropodachu. Konieczna jest wymiana istniejącego pokrycia stropodachu, na 
nowe szczelne pokrycie stropodachu, wykonane systemowo z pełnym oraz szczelnym membrowaniem 
przeciwwodnym powierzchni stropodachu. 
 
Stropodach 
Stropodach (segment A, B, C). Stropodach oparty o strop Teriva, żebrami nośnymi są belki żelbetowe. 
Przestrzeń między belkami, ponad płytami, wypełniona żużlem i warstwą betonu. Pierwotnie stropodach 
izolowany termicznie wełną mineralną o grubości 16cm, obecnie izolacja termiczna w złym stanie technicznym, 
warstwa izolacji sfilcowana do grubości 5cm, nieszczelna, miejscami przemoczona. Stropodach pokryty blachą 
falistą na systemowej drewnianej podkonstrukcji oraz podwójnego deskowania. Pokrycie stropodachu 
częściowo nieszczelne; widoczne zalewanie wodami opadowymi pomieszczeń użytkowych piętra 1 budynku. 
Dodatkowo stwierdza się brak membrany dachowej lub jej dużą nieszczelność, co powoduje brak ochrony 
przeciwwodnej konstrukcji dachowej, izolacji termicznej stropodachu (widoczne zacieki wodne w 
pomieszczeniach piętra 1 budynku), stwierdza się również zawilgocenie istniejącej izolacji termicznej 
stropodachu. Konieczna jest wymiana istniejącego pokrycia stropodachu, na nowe szczelne pokrycie 
stropodachu, wykonane systemowo z pełnym oraz szczelnym membrowaniem przeciwwodnym powierzchni 
stropodachu. Przegrody o niezadowalającej izolacyjności termicznej, nie spełnia aktualnych wymagań WT, 
Uc>Uc,max; wymagają ocieplenia. 
 
Źródła finansowania zamówienia 
 
Zamówienie jest współfinansowane w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach RPO WD 2014 – 2020. Poddziałania 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności 
publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI. 
 
 
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach 2 zadań w zakresie przestrzeni 
dachowej budynków A, B i C (dalej segmentów) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w 
Jordanowie Śląskim: 
 

1. Docieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia dachu  
2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 

 
Na każde zadanie Wykonawcy mogą składać osobną ofertę lub zbiorczą na obydwa zadania jednocześnie.  
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Ad 1. Docieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia dachu  
 
Przedmiotem zadania jest: 

a) docieplenie stropodachu nad pierwszym piętrem: optymalna grubość ocieplenia stropodachu 
(Segment A, B, C) na poziomie stropu wynosi 20cm materiałem termoizolacyjnym (λ=0,037 W/mK). 
Przewiduje się demontaż istniejącej izolacji termicznej oraz montaż nowej izolacji termicznej (λ=0,037 
W/mK) na powierzchni 1817,12m2, o grubości minimum 23cm aby spełnić optymalny współczynnik 
przenikania ciepła dla stropodachu, który wynosi max. U=0,149 W/m2K; lub wykonanie ocieplenia w 
innej konfiguracji materiałowej i jej grubości, należy zachować współczynnik Uc(max) stropodachu 
zgodnie z audytem energetycznym, który wynosi max. U=0,149 W/m2K (tj. dopuszcza się cieńszą 
warstwą docieplenia za pomocą „innych” / „innowacyjnych” materiałów dociepleniowych, tak by 
współczynnik przenikania ciepła dla stropodachu wynosił nie więcej niż U=0,149 W/m2K); 

b) wymiana istniejącego pokrycia stropodachu, na nowe szczelne, wykonane systemowo z pełnym oraz 
szczelnym membrowaniem przeciwwodnym powierzchni stropodachu; koszt ocieplenia ma zawierać 
koszt montażu nowej izolacji termicznej na poziomie stropu, montażu membrany stropodachowej, 
demontażu starego pokrycia i wykonanie nowego systemowego pokrycia stropodachu; 

c) zabezpieczenie kominów na czas prowadzenia prac na dachu oraz po ich zakończeniu: przed 
przystąpieniem do prac w zakresie docieplenia i wymiany stropodachu należy sprawdzić jakość tynków 
na kominach i skuć spękane tynki kominów do połaci dachowej, a następnie kominy otynkować 
tynkiem cementowo – wapiennym i pomalować farbą silikonową w kolorze elewacji (zakres zadania do 
skoordynowania w zakresie kolorystyki z wykonawcą docieplenia elewacji budynku); 

d) docieplenie i otynkowanie ścian świetlika jako integralny element realizacji termomodernizacji w 
sferze dachu i stropodachu;  

e) wymiana świetlika dachowego: przewiduje się montaż nowego świetlika dachowego o współczynniku 
przenikania ciepła max. Uw=1,10 W/m2K (lub lepszy, cieplejszy o mniejszym U), o wymiarach 
780x780x690, o łącznej powierzchni 96,52 m2 (obecny współczynnik Uw=3,20 W/m2K dla świetlika). 
 

W ramach zadania zlecony zostanie także demontaż istniejącej izolacji termicznej stropodachu. 
 
Parametry zadania: 
 
Lp. Współczynniki przenikania ciepła przez 

przegrody budowlane [W/(m²K)] 
Stan przed termo - 

modernizacją 
Stan po termo - 

modernizacji 
1. Stropodach (segment A, B, C) 0,760 0,149 (max. wartość) 
 
Szczegółowe parametry wykonania zadania przedstawione są w załącznikach do SIWZ: 
 

 Przedmiar robót w zakresie zadania: Docieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia dachu1 
 Projekt budowlany kompleksowej termomodernizacji obiektu szkolnego w Jordanowie Śląskim  
 Rysunek Elewacji tylnej 
 Rysunek Elewacji wschodniej 
 Rysunek Elewacji zachodniej 
 Rysunek Elewacji frontowej 

 

                                            
1 Grubość docieplenia oraz materiał przedstawiony w przedmiarze robót ma charakter orientacyjny 
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Ad 2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej (zgodnie załącznikiem do SIWZ nr 1. Szczegółowy opis elementów 
mikroinstalacji fotowoltaicznej) 
 

a) Uwarunkowania realizacji zadania 
 

Budynki segmentów A, B, C szkoły podstawowej w Jordanowie Śląskim pod pełnym obciążeniem użytkowane 
są od stycznia do czerwca (włącznie), z przerwami świątecznymi i wakacjami zimowymi, oraz od września do 
grudnia, również z przerwami świątecznymi. W lipcu i sierpniu budynki są zamknięte. Periodycznie 
wykorzystywane są pomieszczenia budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby lokalnych imprez, w segmentach 
szkolnych prowadzone są sporadyczne prace biurowe w pomieszczeniach biurowych dyrektora oraz zespołu 
pedagogicznego. Zużycie energii elektrycznej do przygotowania c.w.u. oraz na potrzeby oświetlenia 
wewnętrznego w okresie wakacyjnym jest stosunkowo mniejsze niż w sezonie szkolnym. Przyjęto, że energia 
produkowana przez instalację PV wykorzystywana będzie na własne potrzeby energetyczne obiektów, m.in.. 
do oświetlenia wbudowanego, urządzeń wyposażenia szkoły, oraz wykorzystywana na cele grzewcze (c.o. i 
c.w.u.) w nowej projektowanej instalacji pomp ciepła. 
 
Zlecana do realizacji instalacja fotowoltaiczna (PV) powinna wyprodukować energię elektryczną nie mniej niż 
wynika z audytu energetycznego, tj. 44 602,00 kWh/rok. To, oznacza, że Wykonawca musi zamontować taką 
instalację PV aby spełniała minimalne założenia i wytyczne przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  

 
b) Opis parametrów instalacji paneli fotowoltaicznych planowanych do zlecenia Wykonawcy 

 
Przewiduje się ulepszenie polegające na wykorzystaniu energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej na 
cele własne budynków. Parametry instalacji paneli PV: 
 
1. Panele fotowoltaiczne (PV) monokrystaliczne  

a) max.. 149 sztuk (ograniczenie wynikające z Wniosku o dofinansowanie projektu Gminy Jordanów 
Śląski, na podstawie którego gminie zostało przyznane dofinansowanie zadania) 

b) Wymagane jest, by łączna moc paneli PV nie przekroczyła 50 kWp – dopuszczalne są różne rozwiązania 
w tym zakresie 

c) moc jednostkowa panelu PV min. 335 Wp 
d) moc wszystkich paneli PV max. 50 kWp; lub instalacja PV równoważna 

2. Inwertery w ilości niezbędnej do instalacji paneli PV.  
3. Konstrukcja systemowa na dachu o małym pochyleniu: 1 kpl. 
4. Łączna powierzchnia czynna paneli PV wynosi min. 255,23 m2 . 
5. Trwałość paneli PV wynosi min. 25 lat. 
6. Ogniwa z min. 25 letnią gwarancją liniową sprawności 89,6% po min. 25 latach w odniesieniu do wartości 
początkowej oraz min. 25 letnią gwarancje produktową. 
7. Współczynnik temperaturowy zmiany mocy -0,36%/oC. 
8. Rozdzielnica DC w obudowie hermetycznej min. IP65 wykonana z odpornego na promieniowanie UV 
tworzywa sztucznego. W jej wnętrzu należy zainstalować rozłączniki dedykowane dla instalacji prądu stałego 
do których zostaną podłączone łańcuchy paneli PV z wejściami MPPT inwerterów oraz ochronniki 
przeciwprzepięciowe. 
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9. Obsługa paneli fotowoltaicznych poprzez inwertery trójfazowe lub inne rozwiązanie równoważne. 
Sprawność inwerterów na poziomie min. 98% z min. 12 letnią gwarancją producenta. Inwertery montować w 
pomieszczeniach technicznych bez dostępu osób nieupoważnionych (względy bezpieczeństwa). Miejsce 
montażu powinno nie być nasłonecznione (bezpośrednie padanie promieni słonecznych) oraz zapewniać 
temperaturę umożliwiającą chłodzenie inwertera. 
10. Rozdzielnica AC do zabezpieczenia obwodów wejściowych i wyjściowych inwertera. Wewnątrz rozdzielnicy 
zamontować ochronnik przeciwprzepięciowy oraz wyłącznik nadmiarowo-prądowy. 
11. Optymalizery mocy do obsługi paneli fotowoltaicznych i utrzymaniu ich w punkcie mocy maksymalnej. 
Zainstalowanie min. 95 optymalizerów mocy, z możliwością monitoringu pracy modułów fotowoltaicznych, 
obniżenia kosztów serwisu oraz napięcia bezpiecznego 1V w razie awarii systemu lub rozwiązanie 
równoważne. 
 
c) Szczegółowe założenia zadania są opisane w załączniku do SIWZ: Szczegółowy opis elementów 

mikroinstalacji fotowoltaicznej  
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ROBÓT I DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ 
 
W części dotyczącej robót budowlanych przedmiot umowy obejmuje pełen zakres robót rozbiórkowych, robót 
budowlanych, robót montażowych, usług budowlanych oraz dostaw maszyn, urządzeń i wyposażenia, które 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu zgodnie z zapisami SIWZ, projektu 
budowlanego oraz pozostałej dokumentacji załączonej do SIWZ, a także zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo 
budowlane oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami, jak również z zasadami wiedzy technicznej, w 
szczególności: 

1) Wynagrodzenie brutto, obejmować będzie sporządzoną po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy 
dokumentację powykonawczą (w tym dokumentację geodezyjną powykonawczą – o ile wymagana) 
spełniającą wymogi właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wykonawca 
dostarczy tę dokumentację Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru. Dokumentacja 
powykonawcza powinna zawierać spis wszystkich załączonych i ponumerowanych elementów z 
podziałem na poszczególne branże w tym karty materiałowe. Należy ją wykonać w 3 egz. w formie 
papierowej i w 3 egz. w edytowalnej formie elektronicznej - na nośniku danych. 

2) Wykonawca przygotuje dane do protokołów przekazania środków trwałych, w układzie i terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym. 

 
6. WYNAGRODZENIE, ROZDZIAŁ KOSZTÓW I ZASADY ROZLICZANIA UMOWY 
 
Wynagrodzenie brutto, obejmuje wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu 
umowy, bez względu na faktyczny zakres prac i robót niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy, m.in. wykonanie prac projektowych, zagospodarowanie terenu budowy, niezbędne uzgodnienia, 
wykonanie niezbędnych przełożeń sieci i likwidacji kolizji, odbiory, uzyskanie atestów, przeprowadzenie prób, 
pomiarów, sprawdzeń, opłaty urzędowe, odwodnienia, zabezpieczenia, przygotowanie dokumentów 
odbiorowych. W szczególności wynagrodzenie brutto uwzględnia: 

a) koszty wykonania Projektu oraz innych opracowań i prac towarzyszących, 
b) koszty uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych i warunków technicznych, 
c) koszty robót rozbiórkowych i robót budowlanych oraz związanych z nimi dostaw materiałów i urządzeń 

przewidzianych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji projektowej oraz koszty 
utylizacji materiałów z prac rozbiórkowych, 
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d) inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, takie jak w szczególności: 
- koszty organizacji terenu budowy, ogrodzenia, oznakowania oraz utrzymania czystości i porządku 

na terenie budowy i terenie wokół terenu budowy oraz koszty opłat przyłączeniowych i poboru 
mediów przez cały okres wykonywania robót (na podstawie podliczników zamontowanych na koszt 
Wykonawcy, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym) – do odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

- koszty przygotowania instrukcji obsługi urządzeń i instalacji oraz instruktażu personelu 
użytkownika obiektu w zakresie użytkowania tych urządzeń i instalacji, 

- koszty sprzątania i mycia przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy i po wykonanych 
ewentualnych poprawkach, 

- ubezpieczenie budowy od odpowiedzialności cywilnej oraz od zniszczeń obiektów i robót objętych 
niniejszą umową od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili przekazania obiektu 
Zamawiającemu po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 

- koszty składowania urobku i gruzu na wysypisku, 
- koszty wywozu i utylizacji odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) i rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy, 

- koszty dokonywania niezbędnych dla prawidłowego zgłoszenia przedmiotu umowy 
Zamawiającemu do odbioru końcowego: odbiorów, prób, pomiarów, badań, wpięć, sprawdzeń i 
rozruchów oraz regulacji itp., 

- koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej, o ile dotyczy). 
 
W przypadku opłat wynikających z decyzji administracyjnych i innych dokumentów finansowych 
wystawianych na Urząd Gminy Jordanów Śląski, Zamawiający wystawi na Wykonawcę notę księgową lub 
fakturę, na podstawie której Wykonawca przekaże Zamawiającemu środki w odpowiedniej wysokości na 
konto wskazane w nocie (lub fakturze). 
 

7. UBEZPIECZENIE REALIZACJI UMOWY  
 

1) Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dokona ubezpieczenia terenu budowy i 
przedstawi Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie budowy od 
odpowiedzialności cywilnej, od zniszczeń budynków, urządzeń, stanowiącego własność 
użytkownika obiektu mienia ruchomego i robót objętych umową - w okresie od daty 
protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili przekazania obiektu Zamawiającemu po 
odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Polisę ubezpieczeniową Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy. 

2) W przypadku, w którym z powodu zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w ramach 
dopuszczalnych ustawą Pzp, polisa będzie ważna w okresie krótszym niż okres realizacji robót 
stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca wraz z podpisaniem aneksu do umowy 
zmieniającego termin wykonania przedmiotu umowy, winien dołączyć zaktualizowaną polisę 
ubezpieczeniową. 

3) Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak też ich zmiana podlegają akceptacji Zamawiającego. 
4) Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

a) roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome, w szczególności mienie 
ruchome będące własnością użytkownika obiektu, związane bezpośrednio z wykonywaniem 
robót od: ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych jak również zdarzeń, które mogą 
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wyniknąć w związku z prowadzeniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej 
umowy, 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 
pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, 
w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

5) Ubezpieczenia powinny opiewać na następujące sumy gwarancyjne: 
a) w przypadku powierzenia Wykonawcy realizacji wyłącznie jednego z zadań opisanych w SIWZ: 

 500.000 PLN w przypadku szkód osobowych za jeden przypadek i nie mniej niż  
500.000 PLN za wszystkie szkody, 

 750.000 PLN w przypadku szkód majątkowych za jeden przypadek i nie mniej niż 750.000 
PLN za wszystkie szkody. 

b) w przypadku powierzenia Wykonawcy realizacji obu zadań opisanych w SIWZ: 
 1.000.000 PLN w przypadku szkód osobowych za jeden przypadek i nie mniej niż 

1.000.000 PLN za wszystkie szkody, 
 1.500.000 PLN w przypadku szkód majątkowych za jeden przypadek i nie mniej niż 

1.500.000 PLN za wszystkie szkody. 
 

6) Przekazany protokolarnie teren budowy podlega ochronie przez Wykonawcę od zniszczeń i 
kradzieży. Wykonawca do dnia zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy ponosi 
odpowiedzialność za składniki majątkowe stanowiące jego własność, w tym za materiały 
wbudowane i urządzenia już zainstalowane oraz za urządzenia i materiały służące do wykonywania 
robót i instalacji urządzeń. 

7) Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy - załącznik do SIWZ. 
8) W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, europejskich ocen technicznych, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 
ust. 1-3 Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym 

9) Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym - wzór – załącznik nr 1 do SIWZ - cenę 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

10) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
11) Zamawiający zaleca do odbycia wizji lokalnej, przed terminem składania ofert, zapoznanie się 

z obiektem, w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i infrastrukturą, przy 
udziale pracownika Urzędu Gminy Jordanów Śląski.  

8. UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW 
 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 
3) Z uwagi na fakt, że roboty budowlane mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu 

nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

4) Zamawiający żąda informacji, o których mowa w ppkt. 3 w przypadku zamówień od dostawców 
uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane. 
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5) Wykonawca przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego oraz przedłożyć mu projekt tej umowy, a 
także uzyskać akceptację upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Do projektu umowy z 
podwykonawcą Wykonawca winien załączyć część dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w projekcie umowy lub w sposób jednoznaczny wskazać zakres robót przewidzianych dla 
podwykonawcy ze wskazaniem w których punktach harmonogramu rzeczowo-finansowego mieści się 
zakres umowny robót budowlanych. 

6) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

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

8) 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 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

9) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia podwykonawcy. 

10) Postanowienia ppkt. 8 i 9 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
11) Pozostałe zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się we Wzorze umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ. 
12) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy pracę, 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974  r. – Kodeks pracy  (tj. Dz.U. z  019 r., poz. 
1040) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. 
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, uprawnienia 
Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 
ust. 3a Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący 
załącznik nr 7 do SIWZ. 

13) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 
informuje, że:  

14) administratorem danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym 
postępowaniu jest Zamawiający; 

15) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: wojciech@huczynski.pl; 

16) Dane osobowe Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane 
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego; 

17) Odbiorcami danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu 
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 
8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp;   
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18) dane osobowe osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą przechowywane przez 
okres do 10 lat, czyli zgodnie z umową o dofinansowanie oraz zasadami Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach którego Zamawiający 
realizuje przedmiotowy projekt, w ramach którego zamówienie zostanie powierzone wybranemu 
Wykonawcy / Wykonawcom w wyniku przedmiotowego postępowania; 

19) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących oraz danych 
osób uczestniczących w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym  

20) w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;   

21) w odniesieniu do danych osobowych osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu decyzje 
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

22) osoby uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu posiadają: 
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych bezpośrednio ich 

dotyczących. W przypadku gdy wykonanie przez Zamawiającego obowiązków, o których mowa 
w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może 
żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. W przypadku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, 
gdy wykonanie przez Zamawiającego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane 
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie 
nazwy lub daty zakończonego postępowania; 

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przez Wykonawcę uczestniczącego  
23) w przedmiotowym postępowaniu danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników); 

a. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem, o którym 
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;   

b. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawców i uczestników przedmiotowego 
zamówienia narusza przepisy RODO; 

24) nie przysługuje Wykonawcy i osobom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu: 
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w 
przedmiotowym postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. h 
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9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ I OCZEKIWANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
9.1 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 8.1 SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość 
wydłużenia terminu związania ofertą Wykonawców za ich pisemną zgodą i oświadczeniem. 
 
9.2. OCZEKIWANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Docieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia dachu – wykonanie prac budowlanych: najpóźniej do 
30.09.2020 r. 
 
2. Montaż wraz z konfiguracją systemu paneli fotowoltaicznych: najpóźniej do 30.10.2020 r. (pod warunkiem, 
że prace w zakresie zakończenia docieplenia i wymiany dachu zostaną zakończone odpowiednio wcześnie, tak 
by przeprowadzić montaż na dach i kalibrację układu paneli fotowoltaicznych). 
 
9.3. PRZESŁANKI DO WYDŁUŻENIA TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony jedynie z uwagi na ważne przesłanki i czynniki, których 
nie można było przewidzieć na etapie opracowania SIWZ oraz podpisania umowy, tj.: 

a) działanie siły wyższej i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót, 
b) wyjątkowo niesprzyjające warunki fizyczne, bądź atmosferyczne i wynikające z tego zmiany 

terminu wykonania robót, 
c) wystąpienia obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego i wynikającej z 

tego zmiany terminu wykonania robót, 
d) nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego, których Zamawiający nie 

mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania 
robót, 

e) wystąpienia zdarzeń na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają przy normalnym 
tempie prac wykonanie umowy w terminie i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, 

f) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót i wynikającej z tego zmiany 
terminu wykonania robót 

g) braki lub wady w dokumentacji przetargowej lub innych dokumentach budowy i wynikającej z 
tego zmiany terminu wykonania robót, 

h) rezygnacja z wykonania części robót i wykonanie robót zamiennych oraz wynikające z tego 
zmiany terminu wykonania robót i wartości wynagrodzenia umownego, 

i) zmiany zakresu robót wynikające z decyzji administracyjnych i wykonanie robót zamiennych oraz 
wynikająca z tego zmiana terminu wykonania robót i wartości wynagrodzenia umownego, 

j) wystąpienie zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego 
zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 
niemożliwej wcześniej do przewidzenia i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, 

k) zmiana będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
wstrzymanie robót przez Zamawiającego i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót, 

l) zmiana wynikająca z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem 
umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe 
wykonanie przedmiotu umowy i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, 

m) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 
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istnienie niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji i wynikającej z tego 
zmiany terminu wykonania robót, 

n) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego, 
o) nieterminowe przekazania placu budowy, lub poszczególnych frontów robót i wynikające z tego 

zmiany terminu wykonania robót 
p) zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą 

korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych, 
q) aktualizacja rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmiany obowiązujących 

przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także 
zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności 

r) zmiana zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę 
s) wprowadzenie lub zamiana podwykonawcy – w przypadkach uzasadnionych, za pisemną zgodą 

Zamawiającego – dotyczy zakresu robót, który może być powierzony podwykonawcy, pomimo, że 
w ofercie Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom. 

t) obniżenie wartości wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany w 
dokumentacji przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno – prawnych 
nie będzie konieczny do wykonania 

u) w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach możliwa jest zmiana treści umowy w tym 
zakresie 

v) wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów 
rejestrowych 

w) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnienia w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, 
decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń i wynikającej 
z tego zmiany terminu wykonania robót 

x) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót 
budowlanych, dostaw, materiałów lub zmiany technologii, 

y) zmiana przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodująca konieczność dostosowania 
dokumentacji. 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
10.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować 
ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  
10.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie 
od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez 
Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić 
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.). 
10.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, 
czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub 
podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”). 
Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby 
Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone 
pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania 
(pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy). Naruszenie któregokolwiek z 
powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. 
10.4. Na ofertę składają się następujące dokumenty. 
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10.4.1. Formularz ofertowy / cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku 
do SIWZ, z podaniem całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za świadczenie usługi na rzecz 
Zamawiającego w złotych polskich - powiększone o należny podatek  VAT („Wynagrodzenie”), 
10.4.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe 
udziału w postępowaniu 
10.4.3. Oświadczenia, w których Wykonawca potwierdza, że jest związany ofertą przez okres ___ dni 
od dnia, w którym upływa termin składania ofert.  
10.4.4. Oświadczenia opracowane na wzorach przedstawionych w załącznikach do SIWZ 
10.4.5. Odpis z KRS / CEIDG lub innego rejestru (równoważnego, w przypadku przedsiębiorstw 
zarejestrowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polski) - aktualny na dzień składania oferty – dla 
potwierdzenia danych rejestrowych oferentów 
10.4.6. Załączniki do Siwz są wzorami. Zamawiający zaleca ich użycie w składanej ofercie. Dopuszcza się 
zamieszczenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich 
treść będzie odpowiadała treści formularzy załączonych do Siwz 
10.4.7. Inne załączniki opracowane przez Wykonawcę – dopuszczalne są do dołączenia do oferty, w 
przypadku przedłożeni a także załączników obligatoryjnych 
 

10.5. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny czy konsorcjum spełnia 
wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał 
techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum. W związku z powyższym, 
wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów. 
10.6. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 
10.7. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki 
sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego 
zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i 
danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie Pzp. 
10.8. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie 
wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem:  
 
„Oferta na: 
 

1. Docieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia dachu – wykonanie prac budowlanych* 
2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej – wykonanie prac budowlanych * 

 
* Niepotrzebne skreślić, jeżeli oferta dotyczy tylko jednego z zadań 
 
- nie otwierać przed dniem 20.07.2020 roku, do godz. 10.15”.  
 
Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku 
dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 
10.9. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed 
upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy 
pisemnej. 
10.10. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 7.9 
SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE 
OFERTY”. 



 
 
 
 

Docieplenie stropodachu i wymiana poszycia dachu oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej 
 

15 
 

10.11. Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów oraz spięta w 
sposób trwały. W celu usprawnienia pracy komisji przetargowej Wykonawcy proszeni są o ponumerowanie 
kolejno stron. 
10.12. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
 
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT  
11.1. Termin składania ofert upływa 20.07.2020 r. o godz. 10.00 Oferty złożone po tym terminie zostaną 
zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina 
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 
 
11.2.1. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować: 
 
Gmina Jordanów Śląski 
ul. Wrocławska 55 
55-065 Jordanów Śląski 
 
Oferta na:  

1) Docieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia dachu – wykonanie prac budowlanych* 
2) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej * 

 
* Niepotrzebne skreślić, jeżeli oferta dotyczy tylko jednego z zadań 
 
11.2.2. Dopuszcza się składanie ofert w wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, zgodnie z ogłoszeniem. 
 
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.  
11.4. Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert zostaną udostępnione Wykonawcom. 
 
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ZAMÓWIENIA 
 

1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową w myśl zapisów Kodeksu cywilnego i wynika z zakresu przedmiotu 
zamówienia oraz z programu funkcjonalno – użytkowego.  

2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego. 

3. Ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wykona wszelkie prace zależne, które mogą nie 

wynikać z ww. dokumentów, a bez których nie można wykonać całości przedmiotu zamówienia. 
5. Wykonawca powinien na podstawie własnego doświadczenia określić wszystkie koszty mogące 

wystąpić podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 
6. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z 

zapisów SIWZ i jej załączników, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać 
zamówienia.  

7. Wykonawca sam w oparciu o obowiązujące przepisy ustala stawkę należnego podatku od towarów i 
usług – VAT. 

8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
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Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 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 / usługi, których dostawa / świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 
 
13. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 
13.1. WYMAGANIA MINIMUM – KRYTERIA DOSTĘPU 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu: 
 

Zadanie nr 1. Docieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia dachu – wykonanie prac budowlanych 
 

a) Uprawnienia, kwalifikacje i zdolności techniczne lub zawodowe – wymaganie minimum: 
Wykonawca lub jego pracownicy powinien/powinni posiadać: 

 doświadczenie i uprawnienia w realizacji kompleksowych dociepleń dachu w obiektach kubaturowych 
(firmy, budynki użyteczności publicznej); 

 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w 
związku z realizacją prac docieplenia i wymiany dachu/stropodachu  

 Wykonawca zamówienia powinien przedstawić referencje wystawione w przeciągu ostatnich 
przynajmniej 5 lat dotyczące wykonania przez niego lub swoich pracowników przynajmniej 3 
kompleksowych prac w zakresie docieplenia sfery dachowej obiektów kubaturowych (szkół, budynków 
użyteczności publicznej, lub budynków przedsiębiorstw), których powierzchnia dachu wynosiła co 
najmniej 1 000 m2. 

 
b) Sytuacja ekonomiczna Wykonawcy: 

minimalny roczny obrót Wykonawcy: 500 000 złotych (słownie pięćset tysięcy złotych  00/100 PLN) 
w obszarze objętym zamówieniem; 

brak ponoszenia straty finansowej przez ostatnie pełne 3 lata obrachunkowe,  
zarejestrowany płatnik VAT, znajdujący na się na białej liście płatników VAT (bądź przedstawienie 

uzasadnienia i potwierdzenie dla zwolnienia z VAT), 
brak zaległości podatkowych w US – zgodnie z zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach, 
brak zaległości w opłacaniu składek na ZUS lub ugoda z ZUS (w tym zakresie)  – zgodnie z 

zaświadczeniem z ZUS 
 
2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 
 

a) Uprawnienia, kwalifikacje i zdolności techniczne lub zawodowe – wymaganie minimum: 
Wykonawca lub jego pracownicy powinien/powinni posiadać: 

 doświadczenie w realizacji kompleksowych instalacji fotowoltaicznych w/na obiektach kubaturowych 
(firmy, budynki użyteczności publicznej); 

 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjna w zakresie sieci, 
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instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w związku z wykonywaniem instalacji 
fotowoltaicznej) 

  Doświadczenie – wymaganie minimum: Przeprowadzenie wykonania przynajmniej 2 kompleksowych 
instalacji fotowoltaicznych w / na obiektach kubaturowych z minimalną liczbą paneli fotowoltaicznych 
w instalacji wynoszącą 75 sztuk. 

 
b) Sytuacja ekonomiczna Wykonawcy: 

minimalny roczny obrót Wykonawcy: 500 000 złotych (słownie pięćset tysięcy złotych  00/100 PLN) 
w obszarze objętym zamówieniem; 

brak ponoszenia straty finansowej przez ostatnie pełne 3 lata obrachunkowe,  
Zarejestrowany płatnik VAT, znajdujący na się na białej liście płatników VAT (bądź przedstawienie 

uzasadnienia i potwierdzenie dla zwolnienia z VAT), 
brak zaległości podatkowych w US – zgodnie z zaświadczeniem o niezaleganiu w podatkach, 
brak zaległości w opłacaniu składek na ZUS lub ugoda z ZUS (w tym zakresie)  – zgodnie z 

zaświadczeniem z ZUS 
 
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
3. W wypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek o którym 
mowa w ppkt. 1.1) jest spełniony, gdy żaden z podmiotów składających wspólną ofertę nie podlega 
wykluczeniu, natomiast warunki, o których mowa w ppkt. 1.2)a), zostaną spełnione, gdy podmioty składające 
wspólną ofertę spełnia jeden z podmiotów. 
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ppkt. 1.2)a), polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych.  
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. 
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-
22 Pzp. 
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane.  
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 4, 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: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ppkt. 1.2)a) 

9. Zgodnie z treścią art. 24aa ust. 1 Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, 
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 
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13.2. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 PZP 
 
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 
5 Pzp.1) nie podlegają wykluczeniu. 

 
13.3. KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 
 
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami, w podziale na 
zadania realizacji zamówienia: 
 
Zadanie nr 1) Docieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia dachu – wykonanie prac budowlanych* 
 
Wybór wykonawcy opiera się o kryteria punktowe, z określonymi wagami punktowymi Wi. 
Wybrany zostanie oferent, który uzyska największą sumę punktów dla określonych kryteriów Ki postępowania. 
 
Kryterium 1 (W1) – Gwarancja wykonawcy na całą instalację w miesiącach na wykonane prace:  

• max. 40 punktów, które alokowane będzie pomiędzy oferty wg poniższego schematu: 
 
Zamawiający wymaga podania w formularzu oferty oferowanego okresu gwarancji w miesiącach. 
G = (Go– Gmin) / (Gmaks – Gmin) x 40 pkt 
gdzie: 
Gmin – liczba miesięcy gwarancji minimalnej, 
Go– liczba miesięcy gwarancji badanej oferty, 
Gmaks – liczba miesięcy gwarancji maksymalnej. 
 
Kryterium 2 (W2) – termin wykonania: 

• max. 20 punktów, przy czym: 
 

a) Co do zasady Zamawiający wymaga, by termin wykonania zadania nie przekroczył 30.09.2020 r. oraz by nie 
kolidował z prowadzonymi zajęciami, które odbywają się codziennie w szkole w trakcie roku szkolnego.  
b) Wykonawca może zaoferować krótszy od wymaganego termin wykonania. Kryterium „termin wykonania” 
będzie oceniane w oparciu o długość skróconego terminu wykonania liczonego w dniach. 
c) Zamawiający wymaga podania w formularzu oferty oferowanego terminu wykonania zadania w dniach. 
d) oferty w ramach kryterium terminu wykonania będą oceniane wg poniższego schematu: 
 
 
                  najkrótszy oferowany termin wykonania 
T = -----------------------------------------------------------------------  X 20 pkt. 
                     termin wykonania badanej oferty 
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Kryterium 3 (W3) – Cena oferty:  
• max. 40 punktów 

 
        najniższa oferowana cena brutto 

C = -----------------------------------------------------------------------  X 40 pkt. 
                                cena badanej oferty brutto 
 
 
OCENA łączna = W1 + W2 + W3 = max. 40pkt. + max. 20 pkt. + max. 40pkt. = max. 100 punktów 
 
Zadanie nr 2) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 
 
Wybór wykonawcy opiera się o kryteria punktowe, z określonymi wagami punktowymi Wi. 
Wybrany zostanie oferent, który uzyska największą sumę punktów dla określonych kryteriów Ki postępowania. 
 
Kryterium 1 (W1) – Gwarancja wykonawcy na całą instalację w miesiącach na wykonane prace:  

• max. 40 punktów, które alokowane będzie pomiędzy oferty wg poniższego schematu: 
 
Zamawiający wymaga podania w formularzu oferty oferowanego okresu gwarancji w miesiącach. 
G = (Go– Gmin) / (Gmaks – Gmin) x 40 pkt 
gdzie: 
Gmin – liczba miesięcy gwarancji minimalnej, 
Go– liczba miesięcy gwarancji badanej oferty, 
Gmaks – liczba miesięcy gwarancji maksymalnej. 
 
Kryterium 2 (W2) – Cena oferty:  

• max. 60 punktów 
 

        najniższa oferowana cena brutto 
C = -----------------------------------------------------------------------  X 60 pkt. 
                                cena badanej oferty brutto 
 
 
OCENA łączna = W1 + W2 = max. 40pkt. + max. 60 pkt. = max. 100 punktów 
 
 
14. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  
 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 
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jest zobowiązany na podstawie ustawy. W szczególności, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 
czynności: 
1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Odwołanie wnosi się: 
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, 
albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 

2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ – w terminie 5 dni od 
dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, lub SIWZ na stronie 
internetowej; 

3) wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto 
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia, 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu 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. 

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) 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 KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Dział VI Prawa zamówień 
publicznych – Środki ochrony prawnej. 

 
15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
 
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 
dokumentów załączonych do oferty. 
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców.  
3. Zawarcie umowy nastąpi na podstawie wzoru Zamawiającego. 



 
 
 
 

Docieplenie stropodachu i wymiana poszycia dachu oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej 
 

21 
 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 
spośród pozostałych ofert. 
 
16.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
 

1) Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej po wyborze 
najkorzystniejszej oferty (zwanego dalej „zabezpieczeniem”), które służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2) Wysokość zabezpieczenia wynosi 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 
3) Waluta zabezpieczenia. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w PLN. 
4) Forma zabezpieczenia (zgodnie z Art. 148 Ustawy Prawo zamówień publicznych): 

 
4.1.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc 
finansowa udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4.2.Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej; 
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

4.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez zamawiającego. 
4.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
4.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 
 

5) Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji, poręczenia – o których mowa powyżej powinno być 
bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie i wykonalne na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz udzielone na okres realizacji kontraktu powiększony o 30 dniowy 
okres na składanie ewentualnych roszczeń. 
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6) Warunki poręczeń i gwarancji wymagają przed podpisaniem umowy akceptacji Zamawiającego. 
7) Skutek niewniesienia zabezpieczenia. 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega 
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę 
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

8) Zmiana formy zabezpieczenia: 
a) w trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 4.  
b) zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 

bez zmniejszenia jego wysokości. 
9) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia przed zawarciem umowy w wysokości 100 % jego 

wartości. 
10) Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
11) Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – dotyczy to zgody na 
zmniejszenie o 70% sumy zabezpieczenia 

12) Pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie zostanie zwrócone do Wykonawcy nie później niż w 15 
dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

17.WZÓR UMOWY. 
 
 Wzór umowy stanowi załącznik nr X. do SIWZ. 
 
18. ODBIORY ROBÓT ORAZ ZASADY WYPŁATY WYNAGRODZENIA DLA WYKONAWCY 
 

1) odbiór robót zrealizowanych przez Wykonawcę będzie odbywał się etapowo w miarę postępu prac 
na podstawie częściowych protokołów odbioru oraz końcowo na podstawie końcowego protokołu 
odbioru, 

2) wszelkie wady nie wykryte na etapie poprzednich częściowych protokołów odbioru, a ujawnione 
na etapie kolejnego częściowego protokołu odbioru będą pomniejszały wartość rozliczenia na rzecz 
Wykonawcy, do czasu usunięcia wad; 

3) wszelkie wady nie wykryte na etapie częściowych protokołów odbioru, a ujawnione na etapie 
protokołu odbioru końcowego Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia na własny koszt 
przed zatwierdzeniem protokołu odbioru końcowego; 

4) protokoły odbioru będzie zatwierdzał Zamawiający oraz powołany przez Zamawiającego Inwestor 
Zastępczy / Inżynier Kontraktu: KONSORCJUM, w składzie: 

 eBIG sp. z o. o. – Lidera Konsorcjum, z siedzibą przy ul. Ks. Jana Dzierżonia 36/11, 52-413 
Wrocław, numer NIP: 899-275-38-81 oraz numer REGON: 022413624, reprezentowanego 
przez Monikę Kotowską – Lewińską – właściciela. 

 Inżynieria Budowlana Aleksandra Borkowska - Kowalczyk – Partnera Konsorcjum,  
z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 7, Szewce, 55-114 Wisznia Mała, NIP: 997-005-51-24 oraz 
numer REGON: 022308028, reprezentowanego przez Aleksandrę Borkowską - Kowalczyk 

5) Inwestor Zastępczy / Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do odbioru prac wykonanych przez 
Wykonawcę lub do odmowy ich przyjęcia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania podpisanego 
przez Wykonawcę protokołu odbioru; 
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6) Zamawiający ma prawo zakwestionować protokół odbioru Wykonawcy z uzasadnieniem, w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania podpisanego przez Wykonawcę protokołu odbioru ; 

7) Zamawiający zobowiązany będzie do odbioru prac wykonanych przez Wykonawcę lub do odmowy 
ich przyjęcia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania podpisanego przez Wykonawcę końcowego 
protokołu odbioru / bądź protokołów; 

8) wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, ustalony na podstawie materiałów 
przetargowych, tj. oferty Wykonawcy;  

9) podstawą płatności na rzecz Wykonawcy będą okresowe protokoły odbioru - raporty z czynności 
(RWC), w tym raport końcowy, wystawiane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera 
Kontraktu. 

10) Wykonawca będzie zobligowany do wystawienia osobnych faktur na poniższe elementy 
zamówienia: 
 
a. docieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia dachu; 
b. wymiana świetlika dachowego (wymiana stolarki okiennej w sferze dachowej); 
c. montaż wraz z konfiguracją paneli fotowoltaicznych 

11) fakturę końcową / faktury końcowe Wykonawca może złożyć po przekazaniu i zaakceptowaniu 
przez Inspektora Nadzoru dokumentacji odbiorowej powykonawczej zrealizowanych prac; 

12) warunkiem dokonania zapłaty (za którąkolwiek z faktur Wykonawcy) jest dołączenie do faktury 
oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o uregulowaniu wszystkich 
należności wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierające dodatkowo: 
informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku opóźnienia 
płatności, wskazujące ilość dni tego opóźnienia, oświadczenie, że nie wnoszą oni do Wykonawcy 
żadnych roszczeń z tytułu tych umów. 

13) Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy przelewem na rachunek wskazany na fakturze 
VAT w terminie do 30 dni od dnia daty jej doręczenia do Zamawiającego wraz z zatwierdzonym 
przez Zamawiającego raportem wykonanych prac oraz oświadczeniami od ewentualnych 
podwykonawców, o uregulowaniu wobec nich przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych 
zobowiązań (płatność faktury końcowej będzie dokonana po przedłożeniu końcowego rozliczenia 
Wykonawcy z podwykonawcami, zatwierdzonego przez wszystkie strony). 

 
19. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A 

WYKONAWCĄ 
 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych; rozliczenia między Zamawiającym a 
Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 
 
20. LISTA DOKUMENTÓW DO PRZEDŁOŻENIA PRZEZ KAŻDEGO Z OFERENTÓW 
 

1) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ). 
2) kosztorys ofertowy – zawierający szczegółowy opis (parametry techniczne, specyfikacje, ilości i 

dane) oraz wycenę elementów prac budowlanych Wykonawcy, składających się na jego ofertę 
przedstawioną w formularzu ofertowym. 

3) podpisana klauzula informacyjna do Formularza Ofertowego. 
4) podpisane oświadczenia wykonawcy do Formularza Ofertowego (zgodnie ze wzorem dostępnym 

na stronie postępowania przetargowego). 
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5) wydruk z KRS lub CEIDG na dzień składania oferty. 
6) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. 
7) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
8) potwierdzenie zarejestrowania VAT i statusu na białej liście podatników – jeżeli dotyczy lub 

oświadczenie oferenta o zwolnieniu z VAT z podaniem podstawy prawnej. 
9) oświadczenie o wysokości obrotów oraz osiągniętego zysku / poniesionej stracie za ostatnie pełne 

3 lata obrachunkowe. 
10) referencje potwierdzające doświadczenie, na które powołują się oferenci lub wykaz prac, na 

których realizację oferenci się powołują. 
11) potwierdzenie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności odpowiadającej 

typowi zamówienia. 
12) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy 

– jeżeli dotyczy. 
13) wypełnione formularze i oświadczenia wg wzorów określonych w załącznikach do SIWZ (dla 

formularzy, które nie dotyczą Oferenta, prosimy o wskazanie tego faktu i podania przyczyny). 
 
Załączniki do SIWZ są wzorami. Zamawiający zaleca ich użycie w składanej ofercie. Dopuszcza się zamieszczenie 
w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie 
odpowiadała treści formularzy załączonych do SIWZ.   
 
 
21. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 

LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
 

1. Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do porozumiewania się z Wykonawcami 
w sprawach zamówienia jest: Grzegorz Gaweł – Sekretarz Gminy 

2. Wykonawca i Zamawiający będą obowiązani przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje drogą elektroniczną lub faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdzi fakt ich otrzymania. W każdym wypadku dopuszczalna też będzie forma pisemna 
porozumiewania się stron postępowania. Forma pisemna papierowa będzie obligatoryjna dla oferty 
(również jej zmiany i wycofania), umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych Siwz (również 
w wypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w Siwz). 

3.   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Siwz. Zamawiający niezwłocznie 
udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4.   Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt. 3, 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 którym mowa w pkt. 3. 

5.   Pytanie powinno być opatrzone nazwą składającego je Wykonawcy. Treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej BIP: 
https://www.bip.jordanowslaski.pl/przetargi-2020/265, w rubryce dotyczącej niniejszego 
postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. Wykonawcy proszeni są, o ile to możliwe, o 
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przekazanie treści zapytań również drogą elektroniczną, w formacie edytowalnym („.doc”, „.docx”, 
itp.). 

6.   Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 
Pzp, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Siwz. 

7.  Jeżeli Zamawiający wprowadzi przed terminem składania ofert jakiekolwiek zmiany w treści Siwz, 
zostaną one zamieszczone na stronie internetowej https://www.bip.jordanowslaski.pl/przetargi-
2020/265, w rubryce przeznaczonej dla niniejszego postępowania. 

 
22. PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA  
 

1) W przypadku, w którym wszyscy oferenci złożą w postępowaniu oferty o wartości przekraczającej 
założony przez Zamawiającego budżet na realizację zadań, dopuszcza się unieważnienie 
postępowania lub jego części (w zakresie jednego z zadań) – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 
ustawy Pzp 

2) Jeśli nie wpłynęły żadne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
(wykonawcy nie są zainteresowani zamówieniem) – zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

3) Jeśli oferty lub wnioski wpłynęły, ale zawierają wady niemożliwe do poprawy tj. wszystkie złożone 
oferty podlegają odrzuceniu lub wykonawcy, którzy je złożyli podlegają wykluczeniu, lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały złożone przez wykonawców podlegających 
wykluczeniu – brak ważnych ofert lub wniosków – zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

4) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli postępowanie obarczone 
jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
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ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
 

I. FORMULARZ OFERTOWY 
zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:   
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Zarejestrowany adres Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy przy sporządzaniu niniejszej 
oferty  
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Numer telefonu: ………………………………  Numer faxu:  …………………….. e-mail: ………................ 
 
NIP: ………………………………….  REGON …………………………………… 
 

Kryterium nr Opis Wykonawcy w zakresie spełnienia kryterium 

Wartość punktacji na kryterium 

oraz adnotacje komisji 

oceniającej postępowanie 

ZADANIE NR 1 DOCIEPLENIE STROPODACHU WRAZ Z WYMIANĄ POSZYCIA DACHU 

Kryterium 1 (W1) – Gwarancja  
 

 

 

Kryterium 2 (W2) – termin wykonania   

Kryterium 3 (W3) – Cena oferty   

w tym cena ofertowa wykonania 

świetlika (wymiany stolarki okiennej w 

sferze dachu): 

  

RAZEM punkty  OCENA łączna = W1 + W2 + W3 

ZADANIE NR 2 WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 

Kryterium 1 (W1) – Gwarancja  
 

 

 

Kryterium 2 (W2) – Cena oferty 
 

 

 

RAZEM   OCENA łączna = W1 + W2 

Cena oferty 1 i 2   

PUNKTY za zadanie 1 i 2 (wypełnia 

komisja przetargowa) 

  

 
 

Data                                                                                                                     Podpis Wykonawcy  
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II. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  
 

Docieplenie stropodachu i wymiana poszycia dachu oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej 
w kompleksie budynków Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim 

w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł 
energii. Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem 

energii” - ETAP 1-szy 
 zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

Ja/my niżej podpisan-y/-i: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
reprezentant/-ci oferenta: ……………………………………………………………, oświadczam/-y, że nie jestem/-śmy  
powiązan-y/-i osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym: Gminą Jordanów Śląski. 
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
 
 
 
_______________________________________________________ 
Data i podpis 
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III. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW DOSTĘPU 
 

Docieplenie stropodachu i wymiana poszycia dachu oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej 
w kompleksie budynków Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim 

w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. 
Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” - ETAP 1-szy 

 zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

 
Ja/my niżej podpisan-y/-i: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 
 
 

reprezentant/-ci oferenta: ……………………………………………………………, oświadczam/-y, że spełniam/-y minimalne 
wymagania (kryteria dostępu) stawiane wobec wykonawców przedmiotowego zamówienia, określone w 
punkcie 9.1 SIWZ, co potwierdzamy poprzez przedłożenie referencji oraz dokumentów określających 
uprawnienia naszych pracowników.  
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________ 
Data i podpis 
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IV. KLAUZULA INFORMACYJNA DO FORMULARZ OFERTOWEGO 
 
Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszej umowie w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski jest Wójt Gminy 
Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski,  
nr tel. 71-39-11-580, adres e-mail: ug@jordanowslaski.pl.  
W sprawach związanych z danymi Wykonawcy mogę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,  Panem  
Wojciechem  Huczyńskim na adres e-mail: wojciech@huczynski.pl.  
Dane zawarte w niniejszej umowie będą przetwarzane w celu realizacji usługi pt. Docieplenie stropodachu i wymiana 
poszycia dachu oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Komplementarne i efektywne 
wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii” - ETAP 1-szy.  
Dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim, poza Instytucjami Pośredniczącymi i Zarządzającymi 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, co integralnie jest związane z 
prawidłową realizacją niniejszej umowy. 
Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar. Administrator informuje, że w tym celu zostały zastosowane 
zabezpieczenia, a w celu uzyskania kopii danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. 
Dane będą przechowywane przez okres 10 lat (zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020). 
Mam prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
Mam  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie 
danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do 
momentu wycofania zgody. 
Mam także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Zarządu 
Stowarzyszenia.  
Więcej informacji o sposobach, celach, odbiorcach oraz zakresie przetwarzania danych osobowych przez Gminę Jordanów 
Śląski można znaleźć na stronie https://www.bip.jordanowslaski.pl/klauzula-informacyjna/222. 
 
Oświadczam, że świadomie i dobrowolnie przekazuję Gminie Jordanów Śląski moje dane osobowe, w celu realizacji 
przedmiotowej usługi w ramach niniejszej umowy. 
 

___________________ 
podpis/y Wykonawcy  
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V. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp),  
ORAZ 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: 
 
…….............................................................................................................................. 
…….............................................................................................................................. 

                       
Adres 
 
…................................................................................................................................. 
 
…................................................................................................................................. 
NIP ……...................................................          Regon …….................................................. 

 
 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Docieplenie 
stropodachu i wymiana poszycia dachu oraz montaż wraz z konfiguracją paneli fotowoltaicznych, 
oświadczam co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 Pzp. 

 
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z 

postępowania na podstawie art. ………… Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w 
związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze 
(skreślić punkt 2, jeśli nie dotyczy): 

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

3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Siwz. 
  
 
 
Data                                                                                     Pieczęć i podpis Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
1. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w Siwz, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów / osób (podać pełną 
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………., w 
następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

2. Oś
wiadczam, że w stosunku do podmiotu/tów wymienionego/nych w pkt. 1 powyżej, na którego/ych 
zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 

Data         Pieczęć i podpis 
 
 
 
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
 
 
 

Data                                                                                     Pieczęć i podpis Wykonawcy 
 
 
 
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. 
 

 
Data                                                                                     Pieczęć i podpis Wykonawcy 
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VI. WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Wykaz wykonanych robót budowlanych, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 
i podmiotów, na rzecz których zadania te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 
roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy te zadania prawidłowo 
ukończono, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego zadania były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 
 
 

Lp. Rodzaj zadań  Wartość Data  Miejsce  
wykonania  

Podmioty, na rzecz 
których zadania zostały 
wykonane 
 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

      
      
      

 
 
 

 
Data                                                                                          Pieczęć i podpis Wykonawcy 
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VII. OŚWIADCZENIE RODO 

wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych  
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

 
  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2) 
 
 
 
 
Data                                                                                                Pieczęć i podpis Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
 
2) 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). 
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Załącznik do SIWZ 
                          

 
 

VIII. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
(UWAGA ! Nie załączać do oferty ! Przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert 
przez Zamawiającego i wezwania oferentów do złożenia przedmiotowego oświadczenia) 
 
Zarejestrowana nazwa Wykonawcy   
 
…................................................................................................................................. 
                       
Adres 
 
…................................................................................................................................. 
 
 
NIP …..........................................................     Regon …....................................................... 
 
 
 
Oświadczam, że należę / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
23 Pzp. 
 
 
 
(Poniższą część wypełnić w razie przynależności do tej samej grupy kapitałowej): 
 
 
Do grupy kapitałowej należą oprócz mnie: 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
…………………………………………………………  
 
 
(o ile dotyczy) Przedstawiam następujące dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu: 
1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
3. ………………………………………… 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
Data                                                                                             Pieczęć i podpis Wykonawcy 
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IX. OŚWIADCZENIE O OSOBACH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 
 
 

Niniejszym oświadczam, że osoby które będą wykonywały wszystkie prace, będą zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).  
 
 
 
 
 
 
 

Data                                                                                          Pieczęć i podpis Wykonawcy 
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X. WZÓR UMOWY 

 
Umowa Nr  …….      

sporządzona w dniu 00.00.2020 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ), pomiędzy: 
 
Gminą Jordanów Śląski 
z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 55, 55-065 Jordanów Śląski 
numer NIP: 9141201515 oraz numer REGON: 931935030, 
którą reprezentuje: 
Wójta Gminy Jordanów Śląski - Pawła Filipczaka, 
przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy - Zofii Zając, 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a:  ……………………………………………………….. 
 
reprezentowanym przez: ………………………….. 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”  
 
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr …., prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, zawarta zostaje umowa następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy: 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadań w zakresie 

przestrzeni dachowej budynków A, B i C (segmentów) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Jordanowie Śląskim: 
a) Docieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia dachu i pracami w zakresie zapewnienie 

termoizolacyjności dachu (w tym wymiana świetlika / stolarki okiennej w sferze dachowej) 2  
b) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej3 

2. Zakres prac do wykonania określa Kosztorys Ofertowy Wykonawcy oraz SIWZ, które stanowią załącznik nr 
1 oraz nr 2 do umowy. 

  
§ 2 

Obowiązki Wykonawcy: 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy na warunkach określonych niniejszą umową i 

złożoną ofertą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym Prawa budowlanego), zasadami 
wiedzy technicznej i przy dołożeniu należytej staranności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wyłącznie materiałów dopuszczonych do stosowania 
w budownictwie i o parametrach zgodnych z obowiązującymi normami. Każdy zastosowany materiał ma być 
zatwierdzony przez projektanta i branżowego inspektora nadzoru, poprzez tzw. Kartę Materiałową. 

                                            
2 Zadanie wykreślić, jeżeli nie dotyczy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy 
3 Zadanie wykreślić, jeżeli nie dotyczy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy 
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3. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć plac budowy, na którym prowadzone są roboty, strzec 
bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na tym terenie i przestrzegać obowiązujących przepisów, w 
tym bhp, p.poż., ochrony środowiska, gospodarki odpadami, sanitarnych i innych oraz zabezpieczyć odpady i 
zanieczyszczenia wynikające z prac budowlanych (wywiezienie i utylizacja gruzu oraz wszelkich odpadów 
pozostałych po wykonywanych robotach). 

4. Wykonawca, od dnia przekazania terenu przez Zamawiającego do dnia odbioru końcowego, ponosi pełną 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikłe przy wykonywaniu przedmiotu umowy 
na terenie placu budowy, w tym również wobec osób trzecich. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną 
odpowiedzialność za działania osób, którym powierzył wykonanie umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący wszystkie prace budowlano - instalacyjne  objęte 
przedmiotem umowy, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze. zm.).  

6. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 
dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie odpowiednio zanonimizowanych 
umów o pracę zawartych przez Wykonawcę / podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o 
których mowa w ust. 5.  

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji 
wykonywanych przez Wykonawcę czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów 
potwierdzających bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i należnych podatków z tytułu 
zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 

8. Wymóg określony w ust. 5 dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane w tym ustępie 
czynności. 
 

§ 3 
Termin wykonania: 
Termin wykonania przedmiotu umowy:   

a) Docieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia dachu i pracami w zakresie zapewnienie 
termoizolacyjności dachu (w tym wymiana świetlika / stolarki okiennej w sferze dachowej)4: 
00.00.2020 r. 

b) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej5: 00.00.2020 r. 
 

 
§ 4 

Ubezpieczenie budowy: 
1. Wykonawca potwierdza, że posiada polisę ubezpieczeniową OC od odpowiedzialności cywilnej lub inny 

dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, na podstawie którego 
regulowane będą należności za wyrządzone szkody do kwoty  
………………………….. PLN (słownie: ……………….złotych i 00/100 PLN) i zobowiązuje się posiadać go przez cały 
okres obowiązywania umowy, pod rygorem odpowiedzialności z tytułu kary umownej, o której mowa w § 6 
ust. 1 umowy. 

2. Polisa ubezpieczenia OC obejmuje: 
a. wszystkie ryzyka budowy, to jest związane z obiektami, pracami, sprzętem i wyposażeniem, 

zapleczem budowy oraz OC inwestora i wykonawcy, 

                                            
4 Zadanie wykreślić, jeżeli nie dotyczy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy 
5 Zadanie wykreślić, jeżeli nie dotyczy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy 
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b. szkody spowodowane przez Wykonawcę w toku wykonywania obowiązków wynikających z 
rękojmi za wady lub gwarancji oraz za szkody, które ujawniły się w okresie gwarancji, niemniej 
powstały podczas realizacji robót budowlanych, 

c. szkody spowodowane błędami producenta materiałów budowlanych, 
d. ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia składowanego poza terenem budowy, 
e. ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia materiałów i maszyn w trakcie transportu na plac 

budowy, 
 

3. Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, stanowi załącznik nr 5 do umowy. 

 
§ 5 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy:  
1. Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w 

związku z realizacją prac docieplenia i wymiany dachu/stropodachu w osobie .......................................oraz 
(jeżeli dotyczy) osobę nadzorującą wykonywanie przedmiotu umowy/brygadzistę, który posiada uprawnienia 
w zakresie przedmiotowym zamówienia, za którego/których działania, zaniechania i decyzje odpowiada 
wobec Zamawiającego jak za własne działania i zaniechania.   

2. Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika budowy w specjalności instalacyjna w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w związku z wykonywaniem instalacji 
fotowoltaicznej w osobie .......................................oraz (jeżeli dotyczy) osobę nadzorującą wykonywanie 
przedmiotu umowy/brygadzistę, który posiada uprawnienia w zakresie przedmiotowym zamówienia, za 
którego/których działania, zaniechania i decyzje odpowiada wobec Zamawiającego jak za własne działania i 
zaniechania.   

3. Ewentualna zmiana wskazanych osób w ust. 1 i 2, wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego i może 
nastąpić pod warunkiem, że proponowana inna osoba posiada uprawnienia i doświadczenie wymagane w 
SIWZ. 

 
§ 6 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, musi zawierać co najmniej zakres wykonywanych robót, terminy realizacji oraz 
wynagrodzenie umowne. Projekt umowy należy złożyć w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski: ul. Wrocławska 55, 
55-065 Jordanów Śląski. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  
a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);   
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.  
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4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 3 
powyżej.  

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 2 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

10. Zapisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  
11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

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

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w 
formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 powyżej. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 
uwag, wynoszącym 8 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14 powyżej, 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)   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c)   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  
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16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 11 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.  

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.  

18. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

19. Zlecenie wykonania robót podwykonawcom pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i 
zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia 
lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

20. Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia 
Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i 
wszystkich podwykonawców powyższych ustaleń, aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy 
Wykonawcy włącznie.  

 
§ 7 

Zapłata: 
1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z przedłożoną ofertą 

Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, którego wartość wynosi netto ........... PLN (słownie: 
....................................... PLN), brutto:........................ PLN (słownie: ...................... PLN), w tym: 
 

a) Docieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia dachu: netto ........... PLN (słownie: 
....................................... PLN), brutto:........................ PLN (słownie: ...................... PLN) 
 w tym na wymianę świetlika / stolarki okiennej w sferze dachowej:  

netto  ………………………. PLN (słownie: ………………………. PLN), brutto: …………………. PLN 
(słownie:  …………………………………. PLN), 

b) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej: netto ........... PLN (słownie: ....................................... 
PLN), brutto:........................ PLN (słownie: ...................... PLN) 

 
2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia.  
3. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w prawidłowo wystawionej fakturze, 

na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony oraz Inwestora Zastępczego / Inżyniera 
Kontraktu, w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Gminy Jordanów Śląski: ul. Wrocławska 55, 55-065 
Jordanów Śląski.  

4. Protokoły odbioru będzie zatwierdzał Zamawiający oraz powołany przez Zamawiającego Inwestor Zastępczy / 
Inżynier Kontraktu: KONSORCJUM, w składzie: 

 eBIG sp. z o. o. – Lidera Konsorcjum, z siedzibą przy ul. Ks. Jana Dzierżonia 36/11, 52-413 Wrocław, 
numer NIP: 899-275-38-81 oraz numer REGON: 022413624, reprezentowanego przez Monikę 
Kotowską – Lewińską – właściciela. 
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 Inżynieria Budowlana Aleksandra Borkowska - Kowalczyk – Partnera Konsorcjum, z siedzibą przy 
ul. Wrocławskiej 7, Szewce, 55-114 Wisznia Mała, NIP: 997-005-51-24 oraz numer REGON: 
022308028, reprezentowanego przez Aleksandrę Borkowską – Kowalczyk/ 

5. Inwestor Zastępczy / Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do odbioru prac wykonanych przez Wykonawcę 
lub do odmowy ich przyjęcia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania podpisanego przez Wykonawcę 
protokołu odbioru; 

6. Zamawiający ma prawo zakwestionować protokół odbioru Wykonawcy z uzasadnieniem, w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania podpisanego przez Wykonawcę protokołu odbioru. 

7. Zamawiający zobowiązany będzie do odbioru prac wykonanych przez Wykonawcę lub do odmowy ich 
przyjęcia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania podpisanego przez Wykonawcę końcowego protokołu 
odbioru / bądź protokołów. 

8. wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, ustalony na podstawie materiałów przetargowych, tj. 
oferty Wykonawcy i załączonego Kosztorysu Ofertowego. 

9. podstawą płatności na rzecz Wykonawcy będą okresowe protokoły odbioru - Raporty z Wykonanych 
Czynności (RWC), w tym raport końcowy, wystawiane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego 
oraz Inżyniera Kontraktu (przewiduje się, że wykonawca wystawi nie więcej niż jeden raport częściowy i nie 
więcej niż jeden raport końcowy do każdego z punktów a i b zakresu prac określonego w § 7, ust. 1).  

10. Wykonawca, do  faktury obowiązany jest załączyć oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu przez nich 
całego wynagrodzenia, należnego im na podstawie odpowiednich umów zaakceptowanych przez 
Zamawiającego (między Wykonawcą i podwykonawcą lub podwykonawcą i dalszym podwykonawcą). Jeżeli 
rozliczenia z podwykonawcami nie będą ostateczne, np. z tytułu naliczania kar umownych, Zamawiający 
zatrzyma część wynagrodzenia, równą wysokości spornej kwoty, do czasu ostatecznego wyjaśnienia rozliczeń 
z podwykonawcami, np. poprzez akceptujące oświadczenie podwykonawcy lub prawomocny wyrok sądu 
i oświadczenie podwykonawcy o zapłacie. 
 
 (ust. 5-7) dotyczą Wykonawców zarejestrowanych w Polsce): 
 

11. Należność za realizację przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na podstawie otrzymanej faktury VAT 
na rachunek rozliczeniowy wskazany na fakturze VAT widniejący w elektronicznym wykazie podmiotów 
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. - Dz. U. z 2020, poz. 106). 

12. Jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (tekst jedn. - Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług, Zamawiający będzie narażony na ponoszenie odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania 
podatkowe lub sankcje podatkowe, z których może zostać zwolniony na warunkach wynikających z tych 
przepisów, tj. korzystając przy płatności ceny, dokonywanej zgodnie z ust. 1, z mechanizmu podzielonej 
płatności uregulowanego w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, to 
skorzystanie przez Zamawiającego z ww. mechanizmu skutkować będzie uznaniem przez Strony za 
zaspokojenie w całości roszczenia o zapłatę należności za realizację przedmiotu umowy, przy założeniu, że 
suma wartości podatku od towarów i usług oraz wartości netto wykazanej na fakturze Wykonawcy 
odpowiada sumie wartości wpłaconej przez Zamawiającego na rachunek rozliczeniowy, wskazany na 
fakturze, oraz rachunek VAT Wykonawcy. 

13. W wypadku wystąpienia okoliczności, wskazanej w ust. 6, Wykonawca oświadcza, iż nie będzie miał prawa do 
dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. 

14. Wykonawca będzie zobligowany do wystawienia osobnych faktur na poniższe elementy zamówienia: 
a) docieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia dachu; 
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b) wymiana świetlika dachowego (wymiana stolarki okiennej w sferze dachowej); 
c) wykonanie instalacji fotowoltaicznej 

 
 
 

§ 8 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu 

umowy, wskazanej w § 7, ust. 1 umowy, tj. na kwotę ………….. PLN (słownie: …………………). 
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na wartość określoną w ust. 1, przed 

podpisaniem umowy, w formie ……………………... 
3. Zamawiający zwróci 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – dotyczy to zgody na zmniejszenie o 70% sumy 
zabezpieczenia 

4. Pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady. Zabezpieczenie zostanie zwrócone do Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

5. Jeżeli z uwagi na przedłużenie czasu wykonywania przedmiotu umowy, niezależnie od przyczyn tego 
wydłużenia, zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych wygasłoby 
przed zakończeniem realizacji umowy, Wykonawca na 14 dni roboczych przed wygaśnięciem takiego 
zabezpieczenia ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję lub 
wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w gotówce ważnością  30 dni ponad nowo ustalony termin  . Jeżeli 
Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku Zamawiający może zażądać od gwaranta wypłaty z 
gwarancji i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet zabezpieczenia. 

6. Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia wszelkich swoich roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy według swego wyboru z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy lub w drodze potrącenia przysługujących mu wierzytelności wobec Wykonawcy z 
należnych Wykonawcy kwot z tytułu wykonania przedmiotu umowy. Dotyczy to w szczególności 
następujących roszczeń: 
1) z tytułu kar umownych, 
2) z tytułu odszkodowań należnych jakimkolwiek osobom trzecim, w tym podwykonawcom, 
3) z tytułu odszkodowań należnych Zamawiającemu, a w szczególności z tytułu odszkodowania równego 

różnicy pomiędzy całkowitym wynagrodzeniem należnym Wykonawcy z tytułu należytego wykonania 
umowy a wynagrodzeniem należnym innemu podmiotowi, któremu Zamawiający na wypadek 
rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy powierzy dokończenie przedmiotu umowy, 

4) o zwrot poniesionych przez Zamawiającego (w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę) kosztów 
tytułem rekompensaty lub odszkodowania należnego osobom trzecim. 

7. Jeżeli Zamawiający będzie zaspokajać swoje roszczenia wobec Wykonawcy z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, a zabezpieczenie należytego wykonania umowy okaże się niewystarczające dla 
zaspokojenia w całości roszczeń Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia 
przysługujących mu wierzytelności wobec Wykonawcy z należnych Wykonawcy kwot z tytułu wykonania 
przedmiotu umowy. 
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§ 9 
Gwarancja i rękojmia : 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace: 

 
a) ............. miesięcznej na: Docieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia dachu (w tym wymiana 

świetlika / stolarki okiennej w sferze dachowej);  
b) ............. miesięcznej na: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej. 

 
Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 
 

2. Wykonawca zobowiązuje się przystępować do usuwania usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w ciągu 3 
dni roboczych od dnia ich zgłoszenia na adres e-mail: ................ Termin  naprawy, z uwzględnieniem procesu 
technologicznego, zostanie uzgodniony z Zamawiającym podczas zgłoszenia Wykonawcy do naprawy. 

3. W razie niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający po uprzednim pisemnym  ostrzeżeniu 
Wykonawcy, ma prawo zlecenia usunięcia  usterek  na koszt i ryzyko Wykonawcy osobie trzeciej, zachowując  
uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi.  

4.  Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 
5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad przedmiotu umowy, ujawnionych w czasie 

dokonywania czynności odbioru oraz wad  ujawnionych po odbiorze lecz tkwiących w przedmiocie umowy w 
chwili odbioru. Rękojmia zostaje umownie rozszerzona w następujący sposób: 

1) Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, 
2) W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rękojmi, uprawnienia i roszczenia Zamawiającego z 

tytułu rękojmi wygasają po upływie jednego roku od wykrycia wady. 
 

§ 10 
Kary umowne Wykonawcy: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za opóźnienie w wykonaniu prac objętych umową - w wysokości 0,2 % wartości łącznego wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze albo stwierdzonych w okresie gwarancji - w 
wysokości 0,2 % łącznej wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,  

3) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5 % łącznej wartości brutto niezapłaconego lub 
niezapłaconego w terminie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

4) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każde tego rodzaju naruszenie,  

5) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany - w wysokości 3 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za 
każde tego rodzaju naruszenie, 

6) z tytułu braku wymaganej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w sytuacji 
zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżenia wobec terminu zapłaty określonego w umowie o 
podwykonawstwo lub dalszej umowie o podwykonawstwo - w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każde tego rodzaju naruszenie. 
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7) W razie nieprzedłożenia przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów zawartych przez Wykonawcę z 
pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w § 2 ust. 5, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 5, co będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 
1 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień wykonywania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z tymi postanowieniami 
umowy, 

8) z tytułu nieobjęcia ubezpieczeniem, o którym mowa w § 4 umowy, całego okresu obowiązywania umowy 
– w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień, w którym ubezpieczenie nie obowiązywało, 

9) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot umowy jest wykonywany z naruszeniem 
postanowień § 5 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 0,1 %  
łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień wykonywania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z tymi postanowieniami umowy. 

10) za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę,  - w wysokości 
1.000,00 PLN za każdą osobę objętą przedmiotowym obowiązkiem skierowaną do realizacji zamówienia, 
która nie będzie zatrudniona (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, za 
każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli 
Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę) 
 

2. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
 
 
 

§ 11 
 Odstąpienie od umowy: 
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w wypadkach przewidzianych we właściwych 

przepisach prawa lub w niniejszej umowie. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach,  

2) otwarcia likwidacji Wykonawcy, 
3) zajęcia majątku Wykonawcy, 
4) niewywiązywania się przez Wykonawcę z realizacji przedmiotu umowy, pomimo wezwania 

Zamawiającego, złożonego na piśmie. 
5) w wypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z jej postanowień, w szczególności 

dotyczących należytego wykonywania obowiązków umownych lub w wypadku podania przez 
Wykonawcę nieprawdziwych danych w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych. 
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3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku 
zapłaty wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego miesiąca od upływu terminu 
zapłaty rachunku, określonego w niniejszej umowie. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Pomimo odstąpienia od umowy pozostają w mocy zobowiązania Stron z tytułu gwarancji, kar umownych i 

prawa żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. 
 

§ 12  
Zmiany umowy: 
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody Stron i zachowania formy pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 
2-6 Pzp albo zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp jedna z wymienionych poniżej okoliczności: 
1)  zmiana stawki podatku VAT dla robót należących do przedmiotu umowy w toku jej wykonywania – do 

ceny netto zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury; 
2)  wejście w życie innych, niż wymienione w pkt 1, regulacji prawnych po dacie zawarcia umowy, 

wywołujących potrzebę jej zmiany; 
3)  wystąpienie okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością 

dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie. Wówczas termin ten może ulec 
przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania poniższych okoliczności, tj. m.in.: 

1) działanie siły wyższej i wynikające z tego zmiany terminu wykonania robót, 
2) wyjątkowo niesprzyjające warunki fizyczne, bądź atmosferyczne i wynikające z tego zmiany 

terminu wykonania robót, 
3) wystąpienia obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego i 

wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, 
4) nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego, których Zamawiający 

nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy i wynikającej z tego zmiany terminu 
wykonania robót, 

5) wystąpienia zdarzeń na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają przy 
normalnym tempie prac wykonanie umowy w terminie i wynikającej z tego zmiany terminu 
wykonania robót, 

6) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót i wynikającej z tego 
zmiany terminu wykonania robót 

7) braki lub wady w dokumentacji przetargowej lub innych dokumentach budowy i 
wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, 

8) rezygnacja z wykonania części robót i wykonanie robót zamiennych oraz wynikające z tego 
zmiany terminu wykonania robót i wartości wynagrodzenia umownego, 

9) zmiany zakresu robót wynikające z decyzji administracyjnych i wykonanie robót 
zamiennych oraz wynikająca z tego zmiana terminu wykonania robót i wartości 
wynagrodzenia umownego, 

10) wystąpienie zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania 
realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na 
skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i wynikającej z tego zmiany terminu 
wykonania robót, 
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11) zmiana będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego i wynikające z tego zmiany terminu 
wykonania robót, 

12) zmiana wynikająca z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z 
przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub 
utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i wynikającej z tego zmiany terminu 
wykonania robót, 

13) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 
istnienie niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji i wynikającej z 
tego zmiany terminu wykonania robót, 

14) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego, 
15) nieterminowe przekazania placu budowy, lub poszczególnych frontów robót i wynikające z 

tego zmiany terminu wykonania robót 
16) zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą 

korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów 
jakościowych, 

17) aktualizacja rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmiany 
obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, 
bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych 
okoliczności 

18) zmiana zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę 
19) wprowadzenie lub zamiana podwykonawcy – w przypadkach uzasadnionych, za pisemną 

zgodą Zamawiającego – dotyczy zakresu robót, który może być powierzony 
podwykonawcy, pomimo, że w ofercie Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który 
powierzy podwykonawcom. 

20) obniżenie wartości wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany w 
dokumentacji przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno – 
prawnych nie będzie konieczny do wykonania 

21) w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach możliwa jest zmiana treści umowy w 
tym zakresie 

22) wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z 
dokumentów rejestrowych 

23) niezawinionych przez Wykonawcę opóźnienia w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, 
uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych 
pozwoleń i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót 

24) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót 
budowlanych, dostaw, materiałów lub zmiany technologii, 

25) zmiana przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodująca konieczność 
dostosowania dokumentacji, 

26) niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i 
uruchomieniu obiektu. 

4)   wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich 
wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisów; 
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5)  zmiana Kierownika budowy lub osoby nadzorującej wykonywanie przedmiotu umowy/brygadzisty 
wskazanego/wskazanych w ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie. Zamawiający dopuszcza zmianę ww. 
osób pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowana inna osoba posiada uprawnienia i 
doświadczenie wymagane w SIWZ.  

6)   konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp. następujące wypadki, które wymagają jedynie 
poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej z 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem:  

1) zmiana danych teleadresowych Stron;  
2) zmiana danych rejestrowych Stron;  
3) zmiana sposobu prowadzenia korespondencji pomiędzy Stronami. 

 
§ 13 

Zamawiający, jako administrator danych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 
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) w zakresie niezbędnym 
do wykonania umowy. 
Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami określonego w ust. 1 
rozporządzenia i wyłącznie w celu realizacji Umowy.  
Wykonawca może przetwarzać jedynie takie kategorie danych osobowych (zakres przetwarzania danych), które są 
niezbędne do realizacji umowy.  
Niniejszym Zamawiający udziela Wykonawcy oraz personelowi Wykonawcy upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.  
Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywać dalszego powierzenia przetwarzania 
danych osobowych podmiotom trzecim (podpowierzenie). Wykonawca za działania i zaniechania podmiotów 
trzecich, którym powierzył dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada jak za własne.  
W kwestii ochrony danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do:  

1)  zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych 
osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o 
ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,  
2)  zapewnienia, aby osoby mające dostęp do powierzonych, w ramach niniejszej umowy, danych 
osobowych były zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy (również po ustaniu Umowy). 
Wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszelkie powierzone dane osobowe, w tym skutecznie usunąć 
je z nośników elektronicznych, niezwłocznie po zaprzestaniu obowiązywania umowy (łącznie z okresem 
obowiązywania zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji). 

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
przetwarzania danych osobowych, w następstwie czego Zamawiający - jako administrator danych osobowych 
zostanie zobowiązany na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu do wypłaty odszkodowania lub zostanie 
ukarany na podstawie przepisów karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się pokryć w całości poniesione z tego 
tytułu przez Zamawiającego szkody. 
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§ 14 
Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego 
W celu prawidłowego wykonania umowy Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie imienia i nazwiska, nr PESEL, stanowiska, formy zatrudnienia i uprawnień. Szczegółowe 
zasady przekazywania danych osobowych osób występujących w imieniu Wykonawcy oraz osób, którymi 
Wykonawca posługuje się do realizacji niniejszej umowy, w tym danych osób będących Podwykonawcami  lub 
osobami zatrudnianymi przez Podwykonawców, wskazywane są w treści niniejszej umowy w paragrafach, 
ustępach lub punktach regulujących obowiązek Wykonawcy do ich przekazania. 
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do przetwarzania powyżej opisanych danych osobowych w celu realizacji 
niniejszej umowy oraz oświadcza, że jest upoważniony do ich przetwarzania w tym zakresie. 
Zamawiający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych z zachowaniem przepisów 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  
Do szczegółowych zasad ochrony danych osobowych przez Zamawiającego, w tym podjętych środków 
technicznych w celu ochrony danych lub czasu ich przetwarzania, mają odpowiednie zastosowanie postanowienia  
wskazane w § 13. 

 
§ 15 

Postanowienia końcowe: 
1.  Umowa obowiązuje od dnia zawarcia przez Strony. 
2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego 

i inne obowiązujące przepisy prawa. 
3. Spory powstałe przy wykonywaniu umowy, nierozwiązane polubownie przez Strony, będą rozstrzygane przez 

Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 
5. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

 
Załącznik nr 1. Kosztorys ofertowy Wykonawcy wraz z ofertą Wykonawcy na formularzu 

ofertowym, 
Załącznik nr 2. SIWZ, 
Załącznik nr 3. Przedmiar robót w zakresie: Docieplenie stropodachu wraz z wymianą poszycia 

dachu6  
Załącznik nr 4. Szczegółowy opis elementów mikroinstalacji fotowoltaicznej7 
Załącznik nr 5. Kopia polisy OC lub innego dokumentu potwierdzający, że jest Wykonawca 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
Załącznik nr 6. Wniosek o akceptację materiałów i urządzeń / Karta Materiałowa 

 
 
 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 
Data: 
                                            
6 Jeżeli nie dotyczy - wykreślić 
7 Jeżeli nie dotyczy - wykreślić 
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XI. WNIOSEK O AKCEPTACJĘ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ / KARTA MATERIAŁOWA 
 

 
 
 
 
 

Gmina Jordanów Śląski 
ul. Wrocławska 55 

55-065 Jordanów Śląski 

1.1.1.1. Projekt 
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wykonaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. 

Komplementarne i efektywne wykorzystanie rozwiązań w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i 
zarządzania zużyciem energii” - ETAP 1-szy 

1.1.1.2. Dotyczy  

1.1.1.3. Wykonawca          

1.1.1.4. Zamawiający       Gmina Jordanów Śląski  

Nr dokumentu:  Miejsce i data wystawienia:                   

Rodzaj Materiału / Urządzenia:  

Producent:  

Kraj pochodzenia:  

Zgodność materiału: 
□ Materiał zgodny z przykładowym produktem 
wymienionym w Kontrakcie 

□Materiał równoważny do przykładowego produktu 
wymienionego w Kontrakcie 

Odniesienie do wymagań Kontraktu (Specyfikacja 
Techniczna): 

 

Planowana Data dostawy na plac budowy:  

Planowana data wbudowania/ miejsce 
wbudowania: 

 

  

  Załączniki: 

  

Uwagi:  

Imię i nazwisko: 

 
 
 
 
 

 
data i Podpis  
 
 

W imieniu Wykonawcy: 

Stanowisko:  

 
 
 
 

 
data i Podpis  
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Akceptacja materiałów/urządzeń 

Uwagi:  

Nadzór Autorski, po weryfikacji niniejszego 
wniosku informuje, że wnioskowany Materiał 

został: 
□ ZAAKCEPTOWANY □ ODRZUCONY 

Data i podpis Nadzoru Autorskiego:   

Inspektor Nadzoru, po weryfikacji niniejszego 
wniosku informuje, że wnioskowany Materiał 

został: 
□ ZAAKCEPTOWANY □ ODRZUCONY 

Data i podpis właściwego 
Inspektora Nadzoru: 

  

Data i podpis Zamawiającego:  
   □ ZAAKCEPTOWANY 
 
 

□ ODRZUCONY 
 
 

 
         
       Kopia do: 
                              Zamawiający                  □                                                                     Nadzór              □          
                                Wykonawca                  □  
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XII. PRZEDMIAR ROBÓT W ZAKRESIE ZADANIA: DOCIEPLENIE STROPODACHU WRAZ Z WYMIANĄ POSZYCIA DACHU 
 
Osobny dokument 
 

XIII. SZCZEGÓŁOWY OPIS ELEMENTÓW MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 
 
Osobny dokument 
 

XIV. PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI (OBEJMUJE TAKŻE PRACE NIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO 

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO) 
 
Osobny dokument 
 

XV. RYSUNEK ELEWACJI TYLNEJ 
 
Osobny dokument 
 

XVI. RYSUNEK ELEWACJI WSCHODNIEJ 
 
Osobny dokument 
 

XVII. RYSUNEK ELEWACJI ZACHODNIEJ 
 
Osobny dokument 
 

XVIII. RYSUNEK ELEWACJI FRONTOWEJ 
 
Osobny dokument 
 
 


