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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa bazy 

dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka”- Etap II, w zakresie obejmującym: 

 

a) budowę hangaru na poduszkowce i jednostkę pływającą typu ponton z zapleczem 

magazynowym; 

b) wykonanie przyłączy i zagospodarowania terenu związanego z hangarem. 

Szczegółowy wykaz prac (rodzaj oraz miejsce wykonania) przedstawiono w pkt. 2 „Zakres 

rzeczowy robót”. 

Uwagi 

1) Budowę należy realizować w oparciu o Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z załączoną 

dokumentacją projektową, stanowiącą załączniki do OPZ. Przeprowadzony podział na etapy 

w dokumentacji projektowej nie jest tożsamy z przeprowadzonym podziałem na etapy 

realizacji robót budowlanych.   

2) Obecnie trwają roboty budowlane Etapu I zadania  inwestycyjnego o nazwie „Budowa bazy 

dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka”, które będą realizowane 

podczas realizacji robót budowlanych etapu II. Termin wykonania robót I Etapu mija 

z dniem 21.09.2020r. Do wykonania robót budowlanych Etapu I i II przedmiotowego zadania 

przeznaczony jest tylko jedna droga dojazdowa, jeden wjazd z działki drogowej nr 211/6.  

Wykonawca robót budowlanych etapu II powinien przewidzieć wzmocnienie istniejącej drogi 

dojazdowej do miejsca realizacji inwestycji (do działki nr 3/16),w celu utrzymania drogi  

w należytym i niepogorszonym stanie.  

3) Przedmiotem zamówienia nie objęto robót, które są realizowane na podstawie odrębnego 

zamówienia w ramach Etapu I oraz budowy tymczasowych budynków (z powodu braku 

konieczności ich postawienia)  tj.: 

- budowa budynku dla załóg poduszkowców i jednostek pływających, zbiornika przeciwpożarowego, 

wiaty śmietnikowej, dostarczenie i posadowienie jednego agregatu oraz przygotowanie miejsca dla 

drugiego agregatu mobilnego należącego do użytkownika SPW (Strefa Pomieszczeń Wydzielonych), 

wraz z infrastrukturą konieczną do funkcjonowania tych obiektów 

- wyburzenie budynku istniejącego (przeprowadzone po wybudowaniu i uzyskaniu zgody na 

użytkowanie oraz przeniesieniu użytkowników). 

- kompletne uzbrojenie terenu i zagospodarowanie dotyczące budynku dla załóg poduszkowców            

i jednostek pływających.  

4) W przypadku jeśli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiOR) odnoszą się w swej treści do osób: „technik”, „inżynier”, „kierownik projektu”,  

„inżynier projektu”, „menager” należy przez to rozumieć inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Ponadto jeśli w STWiOR w pozycjach: przekazanie terenu budowy, podstawa płatności, odbiór 

robót, ubezpieczenia występują sprzeczności z umową, obowiązują zapisy zawarte w treści 

umowy.  
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1.1 Równoważność 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) przywołane są konkretne 

nazwy własne, znaki towarowe, patenty, normy, przepisy itp., które mają spełniać materiały, 

sprzęt i inne towary, to nazwy te, normy, przepisy itp., są przykładowe ze względu na fakt 

dopuszczenia rozwiązań równoważnych. Rozwiązania równoważne muszą charakteryzować 

się co najmniej tymi samymi parametrami, normami, standardami co podane przykładowo. 

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty opis rozwiązań 

równoważnych. 

1.2 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części Zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

1.3 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (Podwykonawcę, dalszego  

Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności obejmujące 

roboty budowlane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Obowiązek ten nie dotyczy  

kierowników budowy i kierowników robót tj. osób pełniących samodzielne funkcje  

techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).” 

1.4 Z uwagi na to, iż roboty budowlane będą 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 ma obowiązek zawiadomić 

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. 

1.5 Wszystkie zakupione i użyte przez Wykonawcę do wykonania robót budowlanych  

materiały, urządzenia i sprzęt muszą być oryginalne i fabrycznie nowe, tzn. że żadna ich 

część składowa nie może być wcześniej używana, regenerowana lub przerabiana niezgodnie 

z zaleceniami producenta. 

 

1.6 KLAUZULE SPOŁECZNE 

Zamawiający, nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań o których mowa 

 w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2019r., poz. 1843). 

Uwaga! Zamawiający przekazuje przedmiary robót jako materiał pomocniczy w celu 

ułatwienia wyceny robót. Jego wykorzystanie do konstruowania ofert wymaga weryfikacji  

z projektem. Obowiązek ten spoczywa na Oferentach. 

 

 

  



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Sprawa nr 6/ZP/2020      Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 

 

3 
 

Kod i nazwa określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) dla robót budowlanych 

Roboty branży budowlanej:  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub  

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45213351-8 Roboty budowlane w zakresie hangarów 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

Roboty branży sanitarnej: 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków. 

 

Roboty branży elektrycznej i  teletechnicznej: 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

 

Roboty branży drogowej:  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 

Stan prawny nieruchomości:  
 

1. Nieruchomość na której planowana jest realizacja zadania oznaczona jest w ewidencji 

gruntów jako działka 3/16 (obręb Nr 0009 Nowa Pasłęka, gmina Braniewo, powiat braniewski) 

(przylegającą do działek 211/3 i 211/5) jest w trwałym zarządzie Morskiego Oddziału Straży  

Granicznej. Teren przedmiotowej inwestycji należy do kompleksu Kaszubskiego Dywizjonu 

Straży Granicznej. Na działce  nr 3/16 przewiduje się budowę hangaru wraz z infrastrukturą 

dla poduszkowców i jednostek pływających. Powierzchnia działki nr 3/16 wynosi 13 621 m2.  

 

Działka nr 3/16 obręb Nr 0009 Nowa Pasłęka nie znajduje się pod ochroną konserwatorską oraz  

nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

 

Teren przeznaczony pod zabudowę położony znajduje się  w granicach  specjalnego obszaru 

ochrony siedlisk Natura 2000 „Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana” oraz obszar specjalnej 

ochrony ptaków Natura 2000 „Zalew Wiślany”. 

 

2. Działki nr 211/3 i nr 211/5 (obręb Nr 0009 Nowa Pasłęka) przylegające do działki nr 3/16   

są w trwałym zarządzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Na działkach nr 211/3 i 211/5 

realizowane są roboty budowlane przez Wykonawcę w ramach etapu I zadania inwestycyjnego. 
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Opis istniejącego zagospodarowania terenu: 

Nieruchomość, na której planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego oznaczona jest  

w ewidencji gruntów jako działka Nr 3/16. 

Wjazd na działkę Nr 3/16 przedmiotowej inwestycji odbędzie się z działki drogowej nr 211/6, 

bezpośrednia za którą znajduje się rzeka Pasłęka. 

Obecnie trwają roboty budowlane Etapu I zadania inwestycyjnego „Budowa bazy dla poduszkowców 

i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka” na działkach Nr 211/3 i Nr 211/5 (obręb Nr 0009 Nowa 

Pasłęka, gmina Braniewo, powiat braniewski), które przylegają do działki  Nr 3/16.  

Teren w części jest regularnie zalewany wodami powodziowymi.  

Dane ogólne nowobudowanych obiektów budowlanych: 

 

1.Budowa budynku - hangaru na dwa poduszkowce i jednostkę typu ponton z zapleczem  

magazynowym. 

Projektowany hangar jest budynkiem jednokondygnacyjnym o dachu dwuspadowym. Wysokość   

hangaru wynosi 7,79m. Posadowienie hangaru zaprojektowano  na płycie żelbetowej opartej na 

palach wierconych. 

 

Hangar należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który powinien być zlokalizowany 

przy głównym wejściu. Zaprojektowano ściany hangaru murowane z konstrukcją żelbetowych 

słupów,  a dach z konstrukcji stalowej.   

Powierzchnia zabudowy:          561,30 m2 

Kubatura brutto budynku:       3353,93 m3 

Wysokość budynku:             7,79 m (budynek niski) 

Powierzchnia użytkowa:    515,80 m2 

 

2. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT 

Na zakres rzeczowy przedmiotowego zamówienia obejmującego: 

a) budowę hangaru na poduszkowce i jednostkę pływającą typu ponton z zapleczem 

magazynowym; 

b) wykonanie przyłączy i zagospodarowania terenu związanego z hangarem. 

składa się: 

 

2.1.0. BRANŻA BUDOWLANA (ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJE):  

2.1.1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE – ROBOTY ZIEMNE 

 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – humusu; 

Wykonanie wykopów fundamentowych. 

 

2.1.2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY HANGARU (BUDYNKU 

JEDNOKONDYGNACYJNEGO) DLA PODUSZKOWCÓW ORAZ JEDNOSTKI 

PŁYWAJĄCEJ TYPU PONTON. 
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Wykonawca wybuduje hangar na poduszkowce w konstrukcji mieszanej tj. ściany murowane                  

z konstrukcją żelbetowych słupów a dach z konstrukcji stalowej. Hangar (jednokondygnacyjny 

budynek) zostanie posadowiony na płycie żelbetowej opartej na palach wierconych. Konstrukcję 

stanowi jednonawowa hala z dachem dwuspadowym. Zaprojektowano układ konstrukcyjny w postaci 

kratownic opartych na słupach żelbetowych lub na podciągach. Rozpiętość głównych kratownic hali 

wynosi 17,95 m (mierzone w osiach podstawy kratownicy). Rozstaw osiowy kratownic wynosi: 

4,28 m; 5,00 m i 5,80 m. Kąt nachylenia połaci dachowej 5 stopni. Stateczność konstrukcji dachu 

zapewniona będzie przez przyjęty schemat statyczny stężeń poprzecznych oraz konstrukcyjną blachę 

trapezową dachu hali – T 130.   

 Wykonać fundamenty.  

 

Posadowić hangar na palach wierconych o średnicy Ø400mm. Pale zakotwić w płycie. Gabaryty  

fundamentów dobrać uwzględniając  obliczenia statyczne, geologię oraz rozwiązania konstrukcyjne.  

Pod płytą fundamentową wykonać warstwę chudego betonu klasy C12/15 gr. 10cm. Na płycie oprzeć 

żelbetowe ściany fundamentowe, które będą pełniły funkcję cokołu.  

Należy wykonać izolację przeciwwodną na połączeniu płyty ze ścianami i słupami oraz wykonać 

pionową i poziomą izolację samej płyty. Izolacja musi być wykonana szczelnie na całej powierzchni 

tak, aby uniemożliwić podciąganie kapilarne wody na elementy konstrukcji budynku. W celu pełnego 

zabezpieczenia obiektu przed zalaniem posadzkę hangaru zaprojektowano na rzędnej 1,75m n.p.m. 

Należy ocieplić ściany fundamentowe za pomocą styropianu XPS gr. 10 cm.  

 Wykonać ściany.  

 

Ściany zewnętrzne hali z bloczków silikatowych o grubości 24 cm na zaprawie cienkowarstwowej.  

Ściany dobudówki o gr. 24 cm z bloczków silikatowych. 

Ściany wewnętrzne w dobudówce hangaru z bloczków silikatowych o gr. 12 cm.  

Ściany fundamentów dobudówki jako żelbetowe do wysokości 2,65m n.p.m. 

 Wykonać poziome i pionowe izolacje przeciwwilgociowe fundamentów. 

 Wykonać izolacje termiczne pionowe fundamentów oraz izolacje ścian zewnętrznych  

i wewnętrznych dobudówki. 

 Wykonać nadproża, słupy, podciągi oraz wieńce. 

 

Wykonać słupy główne jako żelbetowe z betonu C30/37 zbrojonego stalą klasy A-IIIN (B500SP) 

oraz słupy usztywniające w ścianach szczytowych z betonu C30/37 zbrojone stalą klasy A-IIIN 

(B500SP). Wszystkie słupy należy zakotwić w płycie żelbetowej. W tym celu należy z płyty  

wyprowadzić startery. 

Wykonać nadproża prefabrykowane typu L19/D nad otworami okiennymi i drzwiowymi.  

Wykonać podciągi żelbetowe o przekroju 40/95 cm z betonu klasy C30/37 zbrojone wkładkami  

ze stali A-IIIN (B500SP) w ścianie hangaru, w której są bramy wjazdowe dla poduszkowców.  

Wykonać wieniec stężający ścianę w ścianie hangaru z otworami okiennymi, który będzie  

jednocześnie nadprożem nad oknem.  

Wykonać naproże okienne z elementów prefabrykowanych L-19 w ścianach przybudówki. 
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• Wykonać  konstrukcję stalową hali. 

 

Wykonać konstrukcję stalową z kratownic w postaci zespawanych ze sobą rur kwadratowych  

i prostokątnych ze stali S355. 

 

Pas górny kratownicy:  RP 160x80x4 

Pas dolny kratownicy:  RK 100x100x4 

Krzyżulce, słupki pionowe: RK 50x50x4 

Halę wykonać w układzie bezpłatwiowym. Funkcję konstrukcji nośnej przekrycia dachowego pełnić 

będzie blacha trapezowa T130. Wykonać blachę trapezową pracującą w układzie belki 

dwuprzęsłowej lub swobodnie podpartej.  

Wysokość profilu:   130mm 

Szerokość wsadu:  100/1500 mm 

Szerokość użytkowa:  674/1011 mm 

Materiał:   S 320 GD+Z275 

Grubość:   1,0 mm 

Powłoka:   Cynk 

Kolor:    biały 

 

Wykonać wymiany dachowe z belek o przekroju IPE140 ze stali S350 mocowanych do pasa górnego 

kratownicy, które będą pełnić funkcję podkonstrukcji  pod platformy robocze na potrzeby sprzętu 

specjalistycznego. 

 Wykonać posadzkę. 

Wykonać posadzkę przemysłową na całej powierzchni hali.  

- warstwa wykończeniowa posadzki: posypka utwardzająca i impregnat 

- żelbetowa płyta posadzki gr. 20 cm 

- chudy beton gr. 5 cm 

- podbudowa – pospółka 45 cm 

Płyta posadzki o gr. 20 cm z betonu C30/37 zbrojona siatką o średnicy 8 mm oczkach 150x150mm 

górą oraz dołem. Podbudowa z pospółki zagęszczona do  Is = 1,05. 

Obciążenie równomiernie rozłożone o nieokreślonym rozkładzie – 5kN/m2. 

 Wykonać obudowę ścian hali. 

Wykonać obudowę ścian z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej  

gr. 100mm. Płyty mocować bezpośrednio do ścian lub za pomocą profili. 

 

     Wykonać pokrycie dachu. 

Wykonać układ warstw poszycia dachu: 

- pokrycie z membrany PVC gr. 1,5mm 

- warstwa termoizolacyjna z wełny mineralnej skalnej grubości 15cm 

- folia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm 

- konstrukcja blachy trapezowej T130. 
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     Wykonać zabezpieczenie konstrukcji stalowej. 

Oczyścić elementy stalowe konstrukcji hali w procesie śrutowania do stopnia czystości                               

Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8501-1, chropowatość min. R=40 µm. Zaokrąglić wszystkie krawędzie.  

Wykonać warstwę podkładową i nawierzchniową z powłoki antykorozyjnej przy użyciu farb                    

alkidowych lub epoksydowych. Łączna grubość powłoki antykorozyjnej elementu min. 160 µm. 

Przyjąć kategorię środowiska C3. 

 

 Wykonanie stolarki okiennej, drzwiowej i parapetów. 

 

Dostarczyć i zamontować w hali hangaru okna trzyskrzydłowe z PCV (Umax = 1,4) o wymiarze 

300x100cm. Parapety w kolorze RAL9007. 

Dostarczenie i montaż okna PCV (Umax =1,3) w murowanej dobudówce o wymiarze 50x100cm, 

mocowane w warstwie termicznej. Okno w kolorze białym. Parapet w kolorze RAL9007. 

 

Dostarczyć i zamontować 3 bramy wjazdowe do hangaru:  

- Dwie bramy wjazdowe do hangaru dla poduszkowców (BR-1)  o wymiarach 7,5m szerokości,  

5,5m wysokości. Brama z prowadnicą dolną (szyna, która przejmuje ciężar bramy) oraz górną  

(stabilizującą). Brama harmonijkowa o układzie 4+4, otwór w świetle 7500x5500 mm z funkcją 

automatyzacji. Napęd bramy elektromechaniczny 230V, łańcuchowy, ze sterowaniem na nacisk  

ciągły, obsługa od wewnątrz. Prowadnicę dolną połączyć z odwodnieniem liniowym hangaru.   

- Jedna brama wjazdowa do hangaru dla przyczepy z pontonem (BR-2) o wymiarach 4,0 m 

szerokości, 5,5m wysokości. Brama z prowadnicą dolną (szyna, która przejmuje ciężar bramy) oraz 

górną (stabilizującą). Brama harmonijkowa o układzie 2+2, otwór w świetle 4000x5500mm                    

z funkcją automatyzacji. Brama z prowadnicą dolną, montowana na otworze od wewnątrz.  

Prowadnicę dolną połączyć z odwodnieniem liniowym hangaru.   

UWAGA: 

Przed zakupem i montażem wielkość bram ponownie zmierzyć i dopasować. 

 Dostarczyć i zamontować drzwi zewnętrzne i wewnętrzne w budynku hangaru.  

 Wykonać balustrady, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. 

Wykonać wszystkie balustrady w hangarze oraz na podestach na dachu ze stali  nierdzewnej. 

Balustrady o parametrach zgodnych z warunkami technicznymi o wysokości min. 110 cm. Wykonać 

rynny i rury spustowe z aluminium, powlekane kolorem RAL9007. Rynny o przekroju okrągłym 

o średnicy 120mm, rury spustowe o przekroju okrągłym o średnicy 80mm. 

okrągłym o średnicy 120mm, rury spustowe o przekroju okrągłym o średnicy 80mm. 

 

 Wykonać odwodnienie liniowe. 

Wykonać odwodnienie w taki sposób, aby zbierało wodę z prowadnic dolnych bram  

harmonijkowych. 

 Wykonać drabiny inspekcyjne.  

Wykonać dwie drabiny inspekcyjne. Jedna drabina ma prowadzić z poziomu terenu na dach  

pobudówki. Drabinę wyposażyć w kosz antyspadowy. Drabina o wysokości 390cm. Kosz  

antyspadowy od wysokości 220 cm do wysokości 110 cm powyżej krawędzi dachu. Rozstaw  

obręczy kosza 80cm, szczeble antypoślizgowe, szerokość drabiny 50cm. Drabinę wyposażyć  

w blokadę dostępu.  
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 Wykonać platformy na dachu hangaru i kierownice na zewnątrz hangaru. 

Wykonać dwie platformy robocze (konstrukcje wsporcze) na dachu hangaru na potrzeby sprzętu 

specjalistycznego. Do platform na dachu wykonać przyłącze energetyczne z systemu zasilania         

gwarantowanego. Przyłącze teletechniczne z pomieszczenia teletechnicznego SG i SPW. Na 

platformie obserwacyjnej należy zamontować 2 maszty o wysokości 3m, umożliwiające montaż 

anten (paraboliczna dla radiolinii azymut Piaski, średnica 0,6m, dipoli RTF, dookólnej VHF, GPS, 

telefonii satelitarnej, SAT 1,2m, UHT itd.) oraz czujników pogody. 

Wykonać kierownice umożliwiające bezpieczny wlot i wylot poduszkowców z hangaru. Kierownice 

wykonać z rozwiązań projektowych jak dla barier drogowych typu N2 W2. Kierownice nie mogą 

posiadać ostrych elementów od strony placu manewrowego i bram do hangaru, a ich zakończenie 

było „wywinięte” w taki sposób, aby uniemożliwić jego zahaczenie przez wlatujący poduszkowiec.  

 

 Wykonanie podłogi podniesionej i posadzek 

 Wykończenie ścian wewnętrznych 

 Dostarczenie i montaż opraw oświetleniowych 

 Wykonanie elewacji   

 

2.1.3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI 

Wykonanie opaski wokół budynku. 

Wykonanie chodnika z kostki betonowej - 53,00 m2 

Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego (nawierzchnia bitumiczna) – 483,00 m2 

Wykonanie odwodnienia ciągów pieszo-jezdnych i chodnika.  

 

2.2.0. Roboty budowlane w zakresie branży architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej,             

sanitarnej – wewnętrznej i zewnętrznej,  elektrycznej, teletechnicznej, drogowej należy 

wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania 

i Odbioru Robót.  

 

Uwagi: 

1) Należy wykonać wszystkie próby i badania instalacji i sieci elektrycznych w zakresie 

przewidzianym w dokumentacji projektowej oraz wszelkie próby i badania, które będą 

potwierdzać ich bezpieczną eksploatację.. 

2) Należy wykonać badania i pomiary oświetlenia dla całego obiektu. 

2.3.0. Roboty branży sanitarnej (instalacje sanitarne wewnętrzne w hangarze): 

- wykonanie instalacji grzewczej centralnego ogrzewania; 

- wykonanie instalacji wodociągowej; 

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej; 

- wykonanie instalacji klimatyzacji. 

2.4.0. Roboty branży sanitarnej (przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne): 

- wykonanie instalacji zewnętrznej wodociągowej 

- wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej; 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Sprawa nr 6/ZP/2020      Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 

 

9 
 

- wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej. 

 

2.5.0. Roboty branży elektrycznej: 

- wykonanie tras kablowych, linii zasilających i rozdzielnic; 

- wykonanie instalacji elektrycznych oświetleniowych i gniazdowych; 

- wykonanie instalacji odgromowej. 

 

UWAGI: 

1) Należy wykonać wszystkie próby i badania instalacji i sieci elektrycznych w zakresie 

przewidzianym w dokumentacji projektowej oraz wszelkie próby i badania, które będą 

potwierdzać ich bezpieczną eksploatację. 

2) Należy wykonać badania i pomiary oświetlenia dla całego obiektu.  

 

 

2.6.0. Roboty branży teletechnicznej: 

- wykonanie instalacji strukturalnej i multimedialnej,  

- dostawa i montaż szafy dystrybucyjnej; 

- wykonanie instalacji CCTV i SSWIN, KD. 

 

UWAGA: 

Obowiązują pomiary i testy odbiorcze w zakresie wynikającym z ST oraz zapisów i norm 

przywołanych do obowiązkowego stosowania w projekcie branżowym. 

 

2.7.0. Roboty branży drogowej: 

- wykonanie robót przygotowawczych i ciągów pieszo-jezdnych i miejsc postojowych 

(nawierzchnia asfaltowa); 

- wykonanie chodników z kostki betonowej; 

- wykonanie krawężników i obrzeży. 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót (dla wszystkich branż) został opracowany w  załączonej 

do Opisu Przedmiotu Zamówienia dokumentacji projektowej.  

 

3.0. WYPOSAŻENIE. 

3.1.  Wyposażenie nie objęte przedmiotowym zamówieniem. 

 

Wyposażenie budynku (hangaru) tj. stół oraz dwa regały  oraz wyposażenie dodatkowe wymienione  

w pkt 12.4 Projektu wykonawczego branża architektura tj.: podajnik ręczników papierowych,  

dozownik mydła, śmietnik łazienkowy, podajnik papieru toaletowego, szczotka toaletowa, śmietnik 

łazienkowy nie jest objęte przedmiotowym zamówieniem w ramach pierwszego wyposażenia 

hangaru. Ponadto, wyposażenie ruchome, sprzęt kwaterunkowy, łóżka, sofy, stoły (do jadalni, 

warsztatowy i inne), stoliki nocne, regały, krzesła, szafy ubraniowe, szafy aktowe biurowe, szafy 

metalowe na akta, sejfy na broń, sejf na dokumentację, szafki, regały metalowe, szafy pancerne, 

biurka, fotele biurowe, fotele robocze,  wieszaki, stolik kawowy, lampki nocne, meble w zabudowie, 

sprzęt IT, komputery, drukarki, skanery, kopiarki, laptopy, telefony, przyrządy/urządzenia do 

ćwiczeń fizycznych, stół do tenisa stołowego, stacjonarny rowerek treningowy, atlas do ćwiczeń, 

ławka treningowa, pralki, płyty grzewcze, pochłaniacze, piekarniki, zmywarki oraz inne wyposażenie 
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występujące w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych a nie ujęte w przedmiarach, nie 

jest objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. 

3.2. Wyposażenie hangaru objęte przedmiotowym zamówieniem. 

 

Hangar należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który powinien być zlokalizowany  

przy głównym wejściu. 

Hangar powinien być wyposażony w gaśnice według wskaźnika: 

- jedna jednostka sprzętu o masie 2kg lub 3 dm3 na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej. 

Gaśnice powinny być umieszczane w miejscach widocznych. 

 

Przy rozmieszczeniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki: 

- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej 

gaśnicy  nie powinna być większa niż 30m, 

- do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ w terminie 3 dni od dnia zawarcia 

umowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane.   

Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu „Instrukcję użytkowania i eksploatacji 

obiektu i urządzeń” nie później niż w dniu szkolenia pracowników o którym mowa w pkt. 4. 

Uwaga: 

1) Budowa budynków tymczasowych wraz z infrastrukturą konieczną do funkcjonowania tych 

obiektów nie są przedmiotem tego zamówienia. 

2) Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego usunięcia , na swój koszt, w sposób docelowy 

wszelkich szkód i awarii spowodowanych w trakcie realizacji robót. 

 

4. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie budowy, funkcjonalności 

i konfiguracji zainstalowanych urządzeń, umiejętności rekonfiguracji na poziomie 

umożliwiającym samodzielną obsługę urządzeń bez utraty gwarancji.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym min. 

jednego szkolenia dla minimum 5 osób (po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę wykonania 

całości przedmiotu umowy ale nie później niż w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru 

 robót): 

1) w zakresie budowy, funkcjonalności i konfiguracji zainstalowanych urządzeń, umiejętności  

rekonfiguracji na poziomie umożliwiającym samodzielną obsługę urządzeń bez utraty gwarancji dla: 

a) systemu komutacyjnego i teletransmisyjnego, systemu kontroli dostępu i systemu monitoringu 

obiektowego, 

b) systemu wentylacji mechanicznej, 

c) kotłowni; systemu zasilania w energię elektryczną. 

 

 Wykonawca zagwarantuje dla uczestników materiały do szkolenia. Szkolenie musi 

obejmować część teoretyczną i część praktyczną związaną z eksploatacją, konfiguracją urządzeń oraz 

postępowaniem podczas uszkodzeń.  
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 Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru 

przedstawić wykaz min. 5 osób przeszkolonych obejmujący zakres szkolenia, potwierdzony przez 

osoby uczestniczące w szkoleniu. 

5.0. Dostarczenie dokumentacji. 

5.1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu 

końcowego odbioru:  

 

a) instrukcję obsługi wszystkich urządzeń, sprzętu (w tym: instrukcja obsługi kotłowni,  

instrukcja obsługi agregatu prądotwórczego), w zakresie niezbędnym do prawidłowej i bezpiecznej  

eksploatacji obiektu oraz w zakresie niezbędnym do dotrzymania warunków gwarancji udzielonej na 

przedmiot umowy. 

b) zasady eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń zawarte w „Instrukcji użytkowania 

 i eksploatacji obiektu i urządzeń” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń wymagających 

 przeglądów serwisowych. 

c) kompletną dokumentację powykonawczą  (w wersji papierowej) składającą się z: 

- projektu budowlanego z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w toku wykonywania robót 

budowlanych  potwierdzonymi podpisami projektanta na rysunkach z kwalifikacja dokonanej zmiany 

(odstąpienie istotne czy nieistotne)  

- projektu powykonawczego branży architektonicznej – 1 egz. 

- projektu powykonawczego branży konstrukcyjnej – 1 egz.  

- projektu powykonawczego instalacji sanitarnej wewnętrznej – 1 egz. 

- projektu powykonawczego instalacji sanitarnej zewnętrznej – 1 egz.  

- projektu powykonawczego branży elektrycznej – 1 egz. 

- projektu powykonawczego branży teletechnicznej – 1 egz. 

- projektu powykonawczego branży drogowej – 1 egz.  

Dokumentację powykonawczą należy wykonać w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz 2-ch 

egzemplarzach w wersji elektronicznej, oddzielnie każdy egzemplarz projektu w formacie 

otwieranym przez ogólnodostępne nośniki CD/DVD)  

 d) dokumentację odbiorową: 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

- dziennik budowy (oryginał), 

- projekt odśnieżania dachu, 

- wykaz kluczy do pomieszczeń, 

- oraz inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

 

6. ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA HANGARU 

PRZEZNACZONEGO NA PODUSZKOWCE I JEDNOSTKĘ PŁYWAJĄCĄ. 

 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej dla  

hangaru przeznaczonego na poduszkowce i jednostkę pływającą oraz  przekazać je Zamawiającemu  

w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie otwieranym przez 

ogólnodostępne nośniki CD/DVD), najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru. 
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Świadectwo charakterystyki należy wykonać zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 29 sierpnia  

2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.213).  
 

7. ORGANIZACJA RUCHU I SPOSÓB PRZEMIESZCZANIA SIĘ OSÓB I POJAZDÓW 

PO TERENIE KASZUBSKIEGO DYWIZJONU STRAŻY GRANICZNEJ. 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia mienia Zamawiającego oraz sąsiadującego               

z budową mienia osób trzecich przed uszkodzeniami mogącymi wystąpić podczas wykonywanych 

prac. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać i organizować prace w taki sposób, aby ruch pieszych 

i pojazdów oraz poduszkowców na terenie kompleksu Kaszubskiego Dywizjonu Straży 

Granicznej, odbywał się bezpiecznie i nie był ograniczany robotami budowlanymi. 

3. W czasie przebywania na terenie kompleksu Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej, 

Wykonawca i jego pracownicy zobowiązani są do podporządkowania się służbie dyżurnej, 

zgodnie z ogólnymi zasadami dostępu do obiektów Morskiego Oddziału Straży Granicznej – zał. 

Nr 9.22 do OPZ. 

4. Na terenie kompleksu Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej prowadzone są działania 

wynikające z obowiązków ustawowych  Straży Granicznej.  

8. TERMIN REALIZACJI. 

8.1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy. 

8.2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

8.3. Termin wykonania przedmiotu umowy: 30.11.2020 r. 

 

9. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

9.1. Projekt architektoniczno-budowlany budowlany – wielobranżowy – załącznik nr 1.1 

9.2. Projekt wykonawczy branży architektonicznej wraz z: kolorystyką elewacji, projektem aranżacji 

wnętrz i wyposażeniem oraz wizualizację foto realistyczną – załącznik nr 1.2 

9.3. Projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej – załącznik nr 1.3 

9.4. Projekt wykonawczy branży sanitarnej - instalacje wewnętrzne – załącznik nr 1.4 

9.5. Projekt wykonawczy branży sanitarnej - instalacje zewnętrzne – załącznik nr 1.5 

9.6. Projekt wykonawczy branży elektrycznej – załącznik nr 1.6 

9.7. Projekt wykonawczy branży teletechnicznej – załącznik nr 1.7 

9.8. Projekt wykonawczy branży drogowej – załącznik nr 1.8 

9.9. STWIOR branży budowlanej – załącznik nr 1.9 

9.10 STWIOR branży sanitarnej – instalacje wewnętrzne - załącznik nr 1.10 

9.11. STWIOR branży sanitarnej – instalacje zewnętrzne – załącznik nr 1.11 

9.12. STWIOR branży elektrycznej – załącznik nr 1.12 

9.13. STWIOR branży teletechnicznej – załącznik nr 1.13 

9.14. STWIOR branży drogowej - załącznik nr 1.14 

9.15. Przedmiar branży budowlanej – załącznik nr 1.15 

9.16. Przedmiar branży sanitarnej – instalacje wewnętrzne - załącznik nr 1.16 

9.17. Przedmiar branży sanitarnej – instalacje zewnętrzne - załącznik nr 1.17 

9.18 Przedmiar branży elektrycznej - załącznik nr 1.18. 

9.19. Przedmiar branży teletechnicznej – załącznik nr 1.19 

9.20 Przedmiar branży drogowej - załącznik nr 1.20 

9.21 Opinia geotechniczna, Projekt geotechniczny - załącznik nr 1.21 
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9.22 Ogólne zasady dostępu do obiektów Morskiego Oddziału Straży Granicznej (dla firm i instytucji 

realizujących zadania na terenie MOSG) - załącznik nr 1.22 

9.23 Tablica informacyjna MSWiA – załącznik nr 1.23 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - sprawa nr 6/ZP/2020  Załącznik nr 2 - wzór formularza oferty 

1 z 2 

 

Nazwa wykonawcy ______________________________________________________________________ 

Adres wykonawcy _______________________________________________________________________ 

REGON: ________________________________      NIP: _______________________________________ 

Telefon _________________________________      Telefax _____________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 
 
 

Morski Oddział Straży Granicznej 

ul. Oliwska 35  

80-563 Gdańsk  

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych  

dla zadania „Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających w m. Nowa Pasłęka” – etap II, 

składamy niniejszą ofertę. 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń. Stwierdzamy, że zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty i właściwego 

wykonania zamówienia. 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w projekcie umowy 

dotyczących w szczególności terminu wykonania i warunków płatności, za następującą cenę ryczałtową: 

 

Cena brutto ____________________________________________ złotych. 
 

Powyższa cena została obliczona zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny oferty, zawartym w punkcie 

4.4. rozdziału 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

W nawiązaniu do kryterium oceny ofert kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zespołu (kierownika 

budowy lub kierownika robót) przy wykonywaniu robót budowlanych polegających na budowie budynku 

lub budynków posadowionego/nych na palach o łącznej minimalnej kubaturze 2000m3, oświadczamy że: 

 

Pan/-i _________________________________________________________________________________  

      /wpisać imię i nazwisko/ 

nr uprawnień budowlanych: _______________________________________________________________  

     /wpisać nr uprawnień budowlanych/ 

specjalność: ____________________________________________________________________________ 

      /wpisać nazwę specjalności/ 

pełnił/-a funkcję kierownika robót/budowy w trakcie realizacji ___________________ robót budowlanych  

  /wpisać liczbę robót budowlanych zakończonych w okresie ostatnich 5 lat, spełniających poniższy warunek/ 

polegających na budowie budynku lub budynków posadowionego/nych na palach o łącznej minimalnej 

kubaturze 2000m3, w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (rozpoczęciu, realizacji, 

zakończeniu). 

 

W nawiązaniu do kryterium oceny ofert wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu 

umowy/usunięciu wad, określonej w §22 ust.1 lit. a i b projektu umowy, deklarujemy następującą wysokość 

kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy/usunięciu  

wad/wniesieniu zabezpieczenia : _________ %. /nie mniej niż 0,05%/ 
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Zamówienie wykonamy: 

a) samodzielnie* 

b) przy udziale podwykonawcy/ów*  

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

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

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

/należy podać zakres czynności powierzony podwykonawcy, oraz jeżeli jest to wiadome, należy podać 

również nazwy firm proponowanych podwykonawców/ 
* Niepotrzebne skreślić 

 

Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.  

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Akceptujemy 

warunki płatności zawarte w projekcie umowy. 

 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

Oświadczamy, że 1: 

w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się  

o udzielnie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

yczące lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. 
 

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?1 

  TAK 

  NIE 
 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale 3 Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
 

 

 

 

 

_____________, dnia ____.____.2020 r. 

Podpisano ______________________________________ 
(podpisy osób upoważnionych do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

 
UWAGA: Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się  

co najmniej z nazwiska lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu). 

 
 

1 zaznaczyć odpowiednie. 

1) Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO; 

2) Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO; 

3) Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia 

średniorocznie mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza  
43 milionów EURO. 
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
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_______________________________ 
Nazwa Wykonawcy 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych dla zadania „Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek pływających  

w m. Nowa Pasłęka” – etap II, oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu  

z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1  

pkt 12-22 Ustawy. 

 
 
 

 

 

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

miejscowość i data  podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODMIOTU,  

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 Ustawy  

/należy wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich/ 

 

Oświadczam, że podmiot/ty na zasoby których powołuję się w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wskazane w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, nie podlega/ją wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Ustawy. 

 
 
 

 

 

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

miejscowość i data  podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

 

UWAGA: 
 

Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się co najmniej z nazwiska 

lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu). 
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_______________________________ 
Nazwa Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa bazy dla poduszkowców i jednostek 

pływających w m. Nowa Pasłęka” – etap II, oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki 

udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

 

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

miejscowość i data  podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODMIOTU,  

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 Ustawy  

/należy wypełnić jeżeli Wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich/ 

 

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

w Rozdziale 3 pkt. 3.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca,  

którego reprezentuję polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

 

Lp. Nazwa i adres podmiotu trzeciego Zakres udostępnionych zasobów 

   

   

 

 

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

miejscowość i data  podpis osoby/osób uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 

 

 

UWAGA: 
 

Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się co najmniej z nazwiska 

lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu). 
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............................................................. 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów  

na potrzeby wykonana zamówienia 

 

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) …………………………….……………..……………… będąc  

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

upoważnionym(/mi) do reprezentowania: 

 

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

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

o ś w i a d c z a m(y), 

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”,  

odda Wykonawcy: 

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

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) 

 

do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby1……………………………. 

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

(zakres udostępnianych zasobów) 

 

na potrzeby wykonana nw. zamówienia: 

„………………………………………………………………………………………………..” 

 

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia2: 

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

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

 

Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą3: 

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

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

 

Jednocześnie oświadczam(y), że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 5 Ustawy, 

będzie odpowiadał solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia zadeklarowanych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie będzie 

ponosił winy. 

 

 

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

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                 (pieczęć i podpis osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu 

podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
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1 Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego: 

 zdolności technicznej lub zawodowej 

 
2 np. podwykonawstwo. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 
3 np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy. 
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UMOWA NR ___________ 

 

zawarta _______________ w Gdańsku pomiędzy  Skarbem Państwa – Morskim Oddziałem 

Straży Granicznej  im. płk. Karola Bacza z siedzibą w Gdańsku,  

ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk, NIP 583-000-80-97, REGON 190241779,  

reprezentowanym przez: 

 ______________________________, 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – 

___________________________________________ 

a 

_____________________________________________________________________________

___ NIP: _______________________, REGON: _________________,  

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego 

(sprawa nr _____/ZP/2020), o następującej treści: 

 

 

Rozdział 1. Przedmiot umowy 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa bazy dla 

poduszkowców i jednostek pływających w miejscowości Nowa Pasłęka” – Etap II w zakresie 

obejmującym:  

- budowę hangaru na poduszkowce i jednostkę pływającą typu ponton z zapleczem 

magazynowym 

- wykonanie przyłączy i zagospodarowania terenu związanego z budowanym hangarem.   

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

budowlane.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1 

zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i ofertą, 

na podstawie której Wykonawca został wybrany oraz zasadami wiedzy technicznej 

i przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę geodezyjną oraz wykonać pomiar 

powykonawczy po zakończeniu robót budowlanych celem uzyskania odpowiednich 

zaświadczeń. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi próby, pomiary, badania i odbiory 

niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku a także wykona dokumentację 

powykonawczą (łącznie z dokumentacją geodezyjną) i odbiorową. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektu, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa.  

6. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić w dwóch egzemplarzach „Świadectwo 

charakterystyki energetycznej” dla hangaru przeznaczonego na poduszkowce i jednostkę 

pływającą i przekazać je Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót. 

 

Rozdział 2. Warunki realizacji 

 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy. 

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

3. Termin wykonania przedmiotu umowy:  30.11.2020r. 
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§ 3 

1. Zamawiający w dniu przekazania terenu budowy udostępni Wykonawcy na czas wykonywania 

przedmiotu umowy teren (miejsce), na którym Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie 

i na własny koszt zaplecze socjalne i magazynowe związane z realizacją przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zamontuje na własny koszt podliczniki zużycia energii elektrycznej i wody oraz 

będzie ponosił koszty zużycia energii elektrycznej i wody oraz koszty odprowadzenia ścieków 

w okresie realizacji umowy według cen jednostkowych wynikających z faktur otrzymywanych 

przez Zamawiającego od dostawców mediów. 

3. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy pozwolenie na budowę Nr Bra/03/2019 

z dnia 18.03.2019r. oraz dokumentację projektową najpóźniej w dniu przekazania terenu 

budowy. 

 

§ 4  

1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, w tym zaplecza 

budowy, na własny koszt i ryzyko. 

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie bezpiecznym 

dla osób przemieszczających się po terenie Zamawiającego, wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz będzie usuwał na bieżąco zbędne materiały, urządzenia pomocnicze, 

odpady i śmieci, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 r.,  

poz. 797 ze zm.). Nie dopuszcza się gromadzenia i przechowywania na terenie budowy 

jakichkolwiek materiałów porozbiórkowych przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych.  

W przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, 

a po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający będzie 

uprawniony do wykonania czynności porządkowych na koszt Wykonawcy. Wykonawca wyraża 

zgodę na potrącenie kosztów uporządkowania terenu budowy z wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia sąsiednich obiektów budowlanych przed 

ewentualnym zalaniem, pożarem i uszkodzeniami mogącymi wystąpić podczas wykonywanych 

prac oraz do zabezpieczenia mienia Zamawiającego oraz sąsiadującego z budową mienia osób 

trzecich przed uszkodzeniami mogącymi wystąpić podczas wykonywanych prac. 

4. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić i organizować roboty budowlane podczas realizacji 

przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby ruch pieszych i pojazdów na terenie kompleksu 

Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Nowej Pasłęce odbywał się bezpiecznie i nie 

ograniczał robót budowlanych trwających w pobliżu przedmiotowej inwestycji. Do wykonania 

robót budowlanych I i II etapu zadania inwestycyjnego przeznaczony jest jeden wjazd z działki 

drogowej nr 211/6. Istnieje konieczność nawiązania współpracy z Wykonawcą robót I etapu w 

celu korzystania ze wspólnego wjazdu. Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane  

II etapu w trakcie realizacji robót Etapu I zadania inwestycyjnego „Budowa bazy dla 

poduszkowców i jednostek pływających w miejscowości Nowa Pasłęka”.  

5. W czasie przebywania na terenie kompleksu Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej  

w Nowej Pasłęce, Wykonawca i jego pracownicy zobowiązani są do podporządkowania się 

służbie dyżurnej lub służbie ochrony. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania „Zasad dostępu do obiektów Kaszubskiego 

Dywizjonu Straży Granicznej w Nowej Pasłęce” (załącznik nr 9.22 do opisu przedmiotu 

zamówienia).  

 

                                                                        § 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040  

ze zm.), zwany dalej „Kodeksem pracy”, osoby wykonujące czynności obejmujące roboty 

branży budowlanej, roboty branży sanitarnej, roboty branży elektrycznej i teletechnicznej  

w ramach realizacji przedmiotu umowy. Obowiązek ten nie dotyczy kierowników budowy, 
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kierowników robót tj. osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 

ze zm.) 

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

kontrolnych wobec Wykonawcy odnoście spełniania przez Wykonawcę  wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności obejmujące roboty budowlane           

w ramach realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania od Wykonawcy oświadczeń o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

 o pracę lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zawartej  

z pracownikiem lub innych dokumentów zawierających informację, w tym dane osobowe  

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię 

i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy  

o pracę oraz zakres obowiązków pracownika; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

3) w przypadku wątpliwości co do sposobu zatrudnienia osób wykonujących na rzecz 

Wykonawcy czynności obejmujące roboty budowlane w ramach realizacji przedmiotu 

umowy zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu wskazane w wezwaniu dokumenty, oświadczenia i wyjaśnienia          

o których mowa w ust. 2. Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności obejmujące roboty budowlane w ramach realizacji 

przedmiotu umowy powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności obejmujące roboty budowlane w ramach realizacji przedmiotu 

umowy Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w §22 ust. 1 lit. j umowy. W przypadku niezłożenia przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci karę umowną, o której mowa w §22 ust. 1 

lit. k umowy.   

5. Postanowienia ust. 1-4 mają zastosowanie w stosunku do Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców, jeżeli umowa będzie realizowana przy ich udziale. 

 

§ 6 

1. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy wraz                                                  

z zapleczem socjalnym i magazynowym, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy i przekazać go 

Zamawiającemu w terminie zakończenia wykonania przedmiotu umowy w stanie nie gorszym 

niż pierwotnie przekazany. 

2. W przypadku pogorszenia stanu terenu, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy lub jego 

wyposażenia oraz zwłoki Wykonawcy w przywróceniu do stanu poprzedniego, Zamawiający 

ma prawo do dokonania tego na koszt Wykonawcy, odliczając poniesione koszty                                        

z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 7 

1. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót uzgodni z Zamawiającym sposób 

zabezpieczenia systemów przeciwpożarowych oraz zapewni zabezpieczenie przeciwpożarowe 

terenu budowy. 
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2. Za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych przez 

pracowników Wykonawcy i Podwykonawców w trakcie wykonywania przedmiotu umowy 

odpowiada Wykonawca. Wykonawca odpowiada za wyznaczenie koordynatora  

ds. bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z art. 208  Kodeksu pracy. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zapewnia kierownictwo budowy, siłę roboczą, materiały, urządzenia, sprzęt oraz 

inne rzeczy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Przy wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyrobów 

wprowadzonych do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku 

o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 215 ze zm.). 

3. W dniu dostarczenia na teren budowy materiałów i wyrobów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić inspektorowi nadzoru dowody dopuszczenia ich do obrotu 

i powszechnego stosowania w budownictwie. Jeżeli w wyniku kontroli inspektor nadzoru ustali, 

że jakość materiałów i wyrobów oraz stosowane metody przy ich produkcji nie odpowiadają 

wymaganiom umowy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę. Wykonawca 

zastosuje kwestionowane materiały i wyroby do robót dopiero wówczas, gdy udokumentuje 

inspektorowi nadzoru, że ich jakość odpowiada wymaganiom umowy. Wszystkie koszty 

związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę. 

 

Rozdział 3. Warunki płatności 

 

 § 9 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie  

w wysokości brutto …………………..(słownie zł:…………………………..00/100), 

w tym podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym 

zgodnym z ofertą cenową Wykonawcy i nie może ulec zmianie, z zastrzeżeniem  

§26 ust. 2 lit. a umowy.   

3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy 

wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz z jego załącznikami, jak również  

w nim nie ujęte a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: koszty 

materiałów, urządzeń i sprzętu, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, 

koszty zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty 

ubezpieczeń, o których mowa w § 20 ust. 2 umowy, wynagrodzenia za pracę wraz z narzutami, 

a także podatki i opłaty. 

 

§ 10 

1. Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur częściowych za wykonany i odebrany co najmniej 

80 % element robót. 

2. W celach rozliczeniowych przyjmuje się następujące elementy robót budowlanych:  

1) Roboty branży budowlanej: 

a) przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne; 

b) wykonanie fundamentów (w ramach stanu zerowego); 

c) wykonanie elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych; 

d) wykonanie izolacji (w ramach stanu zerowego) 

e) wykonanie elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych (w ramach stanu zerowego); 

f) wykonanie elementów konstrukcyjnych murowanych (w ramach stanu zerowego); 

g) wykonanie elementów konstrukcyjnych stalowych (w ramach stanu zerowego); 

h) wykonanie ścian działowych;  

i) wykonanie podłoży i podkładów; 

j) wykonanie izolacji (w ramach stanu zerowego); 

k) wykonanie pokrycia dachu (w ramach stanu zerowego); 
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l) montaż stolarki zewnętrznej i wewnętrznej (stan wykończeniowy wewnętrzny); 

m) wykonanie posadzki (w ramach stanu surowego); 

n) wykonanie izolacji cieplnej; 

o) wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych; 

p) wykonanie robót malarskich; 

q) zakup i montaż wyposażenia budynku (wg projektu wykonawczego); 

r) wykonanie elementów ślusarsko-kowalskich; 

s) wykonanie ścian działowych w technologii suchej; 

t) wykonanie elewacji niewentylowanej (stan wykończeniowy zewnętrzny); 

u) zagospodarowanie terenu w zakresie projektowanej zieleni; 

 

2) roboty branży sanitarnej (instalacje sanitarne wewnętrzne w hangarze): 

a) wykonanie instalacji grzewczej centralnego ogrzewania; 

b) wykonanie instalacji wodociągowej; 

c) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej; 

d) wykonanie instalacji klimatyzacji; 

 

3) roboty branży sanitarnej (przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne): 

a) wykonanie instalacji zewnętrznej wodociągowej 

b) wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej; 

c) wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej; 

 

4) roboty branży elektrycznej: 

a) wykonanie tras kablowych, linii zasilających i rozdzielnic; 

b) wykonanie instalacji elektrycznych oświetleniowych i gniazdowych; 

c) wykonanie instalacji odgromowej; 

 

5) roboty branży teletechnicznej: 

a) wykonanie instalacji strukturalnej i multimedialnej,  

b) dostawa i montaż szafy dystrybucyjnej; 

c) wykonanie instalacji CCTV i SSWIN, KD. 

 

6) roboty branży drogowej: 

a) wykonanie robót przygotowawczych i ciągów pieszo-jezdnych i miejsc postojowych 

(nawierzchnia asfaltowa); 

b) wykonanie chodników z kostki betonowej; 

c) wykonanie krawężników i obrzeży. 

 

3. Elementy robót budowlanych zdefiniowane są według przedmiarów stanowiących załącznik 

do Opisu Przedmiotu Zamówienia.  

 

§ 11 

1. Ostateczne rozliczenie za wykonaną umowę nastąpi w oparciu o fakturę końcową  

(z uwzględnieniem okoliczności opisanych w §11 ust. 6 i 7 umowy), wystawioną na podstawie 

protokołu odbioru końcowego robót, pomniejszoną o sumę wartości faktur częściowych, płatną  

w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze. Zamawiający dopuszcza wystawianie i przesyłanie faktur w formie 

elektronicznej (e-faktur) w formacie pdf na adres: kancelaria.mosg@strazgraniczna.pl  

(do wiadomości na adres: pgk.mosg@strazgraniczna.pl) zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2020, poz. 106 z późn. zm.). 

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej i rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy 

będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół 

odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia wad, podstawą do wystawienia faktury 
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końcowej i rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie oprócz protokołu odbioru 

końcowego robót, także protokół usunięcia wad. 

3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej i rozliczenia częściowego, o którym mowa  

w §10, będzie protokół odbioru częściowego wykonanych robót, podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi 

w oparciu o fakturę częściową płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany na fakturze (z uwzględnieniem okoliczności 

opisanych w § 11 ust. 6 i 7). 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Za każdy dzień opóźnienia płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za 

opóźnienie w transakcjach handlowych, licząc od dnia następnego po upływie terminu 

określonego w ust. 1 i 3. 

6. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców i Dalszych 

Podwykonawców, dodatkowym warunkiem przyjęcia faktury Wykonawcy jest przedstawienie  

Zamawiającemu wraz z fakturą dowodu zapłaty wymaganego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, wynikającego z zawartych i zaakceptowanych 

przez Zamawiającego umów. 

7. Za dowód zapłaty należy rozumieć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktury 

(rachunku) Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy) i  przelewu płatności na konto 

Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy) wraz z oryginałem oświadczenia Podwykonawcy 

(Dalszego Podwykonawcy) potwierdzającym otrzymane należne wynagrodzenie. 

Oświadczenie musi zawierać w szczególności: nazwę Podwykonawcy (Dalszego 

Podwykonawcy), nazwiska osób umocowanych do reprezentowania (składania oświadczeń 

woli) Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy), zakres i termin wykonanych prac ze 

wskazaniem umowy stanowiącej podstawę ich wykonania, kwotę otrzymanego wynagrodzenia. 

Zakres robót zdefiniowany będzie poprzez wskazanie elementu robót, zgodnie  z § 10 ust. 2 

umowy oraz pozycję kosztorysową Wykonawcy.  

8. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z warunkami 

przedstawionymi w § 11 ust. 6 i 7 Zamawiający odmówi jej przyjęcia i wezwie Wykonawcę do 

uzupełnienia braków, w terminie 7 dni.  

9. Zamawiający wstrzyma się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku nierozliczenia 

zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Podwykonawców w części obejmującej 

należności Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy) z tytułu robót budowlanych, 

wynikające z zawartej między nimi umowy, do czasu udokumentowania rozliczenia. 

10. Za okres wstrzymania zapłaty należności, o której mowa w ust. 8, Wykonawcy nie przysługują 

odsetki ustawowe, o których mowa w ust. 5. 

11. Potrącenia, o których mowa w §4 ust. 2, §6 ust. 1 i 2, §15 ust. 6 oraz §19 ust. 1 lit b) dokonywane 

będą z przedłożonych przez Wykonawcę faktur.  

12. W przypadku podania przez Wykonawcę rachunku bankowego, o którym mowa w art. 108e 

ustawy o podatku od towarów i usług, który na dzień zlecenia przelewu nie będzie ujęty  

w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający wstrzyma się z zapłatą za fakturę, bez konsekwencji naliczania odsetek za 

opóźnienie w zapłacie, do czasu dopełnienia przez Wykonawcę formalności związanych 

 z ujawnieniem rachunku bankowego w wykazie podatników VAT. O podjętych w tym 

przedmiocie czynnościach Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego  

z jednoczesnym wskazaniem wydłużonego terminu płatności. 

 

Rozdział 4. Podwykonawcy 

 

§ 12 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami …………………………………. ……………………. 

(zostanie wpisane odpowiednio) Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale 

Podwykonawców ________________________________________________w zakresie 
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następującej części zamówienia___________________________________________, 

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności (zostanie 

wpisane odpowiednio).  

2. Wykonawca, w przypadku zlecenia części prac Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy), 

ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac wykonywanych przez 

Podwykonawców ( Dalszych Podwykonawców). Ponosi on również pełną odpowiedzialność 

za wykonane przez Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę) prace w zakresie gwarancji 

jakości i rękojmi za wady. 

3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wszelkich 

zmianach dotyczących podmiotów, o których mowa w ust. 1 jakie nastąpią w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych Podwykonawców, 

którym zamierza powierzyć realizacje robót budowalnych w okresie późniejszym.  

4. Umowa z Podwykonawcą (Dalszym Podwykonawcą) musi mieć formę pisemną pod rygorem 

nieważności oraz w swojej treści  zawierać w szczególności: 

a) zakres robót powierzony Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy), 

b) wskazanie wynagrodzenia (w kwocie brutto, w tym podatek VAT) Podwykonawcy  

(Dalszego Podwykonawcy), które nie może być wyższe niż wartość pozycji w kosztorysie 

ofertowym Wykonawcy, 

c) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem realizacji robót 

 – harmonogram robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy, 

d) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni, od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzającego wykonanie zleconych Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) 

robót budowlanych lub usług, 

e) termin zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy 

(Dalszego Podwykonawcy) powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej 

niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego. 

f) obowiązek zatrudnienia przez Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę) osób na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy, w zakresie powierzonych Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) 

robót.   

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę) płatności od 

zapłaty przez Zamawiającego dla Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót 

wykonanych przez Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę), 

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) kwot zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

przez Zamawiającego dla Wykonawcy. 

 

§ 13 

1. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinno być 

poprzedzone akceptacją projektu umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do 

realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę) powinno być 

poprzedzone akceptacją zawartej umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zamierzający zawrzeć z Podwykonawcą umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt tej 

umowy, a także w przypadku wprowadzenia zmian do umowy projekt jej zmian, celem 

akceptacji. W przypadku niedopełnienia tego wymogu, mają zastosowanie kary, o których 

mowa w §22 ust.1 lit g umowy. 

3. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, obowiązany 

jest uzyskać zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy. 
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4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia mu projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi w formie 

pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. 

Powyższe dotyczy projektu zmian do zawartej umowy. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Powyższe dotyczy również  każdej zawartej zmiany do 

tej umowy. Jeżeli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania umowy  

o podwykonawstwo lub otrzymania zmiany do tej umowy Zamawiający nie zgłosi w formie 

pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

uważa się że zaakceptował tę umowę lub jej zmiany. W przypadku niedopełnienia tego wymogu, 

mają zastosowanie kary, o których mowa w §22 ust.1 lit h umowy. 

6. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowiązany jest wraz z przedkładanym 

Zamawiającemu projektem umowy lub projektem zmian do zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy 

7. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy 

zawieraniu umowy o podwykonawstwo. 

8. Brak zgody Zamawiającego, o której mowa w ust. 1,  oznacza sprzeciw wobec wykonania tych 

robót przez Podwykonawcę. 

 

§ 14 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca umów o roboty budowlane jest 

zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie  

7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia w celu weryfikacji czy wskazane w niej terminy 

zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia faktury 

lub rachunku. Powyższe nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem  

są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% kwoty brutto, określonej w § 9 ust. 1 

umowy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający poinformuje 

o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w  § 22 ust. 1 lit. i umowy. 

2. Powyższe stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy i usługi. 

 

§ 15 

1. Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, 

Wykonawca (Podwykonawca) nie zapłaci w całości lub w części wymaganego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy), Podwykonawca (Dalszy 

Podwykonawca) może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do 

Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 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 - na 

zasadach przewidzianych w niniejszej umowie i ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych . 

3. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia 

Wykonawcy informacji o żądaniu Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy). 
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4. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w § 15 ust. 3 umowy, 

Zamawiający może: 

a) odmówić 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 zasadności lub 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. 

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 1 i 2, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

Rozdział 5. Odbiory 

 

§ 16 

1. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru: w osobie: 

a) branża budowlana - _______________________ tel.: _________________________, 

b) branża sanitarna - _________________________tel.: _________________________, 

c) branża elektryczna - _______________________tel.: _________________________, 

d) branża teletechniczna - _____________________tel.: ________________________. 

 

Ww. osoby zwane są w dalszej części umowy osobami nadzorującymi. Zmiana ww. osób nastąpi 

poprzez pisemne oświadczenie  i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.  

2. Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami prawa 

budowlanego. 

3.  Wykonawca ustanawia: kierownika budowy w osobie:_________________, tel. __________ 

         kierownik/-cy robót w osobie/-ach:_________________, tel. ________ 

4. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji przedmiotu 

umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje  oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane 

obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie BHP, 

b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 

c) przeszkolenie stanowiskowe tych osób. 

 

§ 17 

1. Odbiory częściowe dokonywane będą przez osoby nadzorujące ze strony Zamawiającego na 

podstawie  pisemnego zgłoszenia. Zgłoszenie gotowości do odbioru częściowego robót nie 

wstrzymuje dalszego toku prac.  

2. Z czynności odbioru częściowego będzie spisany protokół odbioru częściowego. 

3. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez osoby nadzorujące ze strony 

Zamawiającego na podstawie zgłoszenia ich zakończenia przez Wykonawcę poprzez wpis do 

Dziennika Budowy.  

 

§ 18 

1. Odbiór końcowy robót odbędzie się po zgłoszeniu pisemnym wykonania całości przedmiotu 

umowy.  
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2.  Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie  

14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy 

i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektorów nadzoru. Termin 

będzie liczony od dnia potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez 

inspektorów nadzoru. 

3. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru końcowego robót zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Termin usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym wynosi nie więcej niż 7 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót. Nie usunięcie wad w powyższym terminie skutkować będzie 

naliczeniem kary umownej, o której mowa w  § 22 ust. 1 lit. b umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru końcowego robót komplet 

dokumentów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy (m.in. protokoły  

z przeprowadzenia sprawdzeń i badań, protokoły z rozruchów urządzeń oraz inne protokoły, 

świadectwa, poświadczenia wykonania i badania producenta, a dla materiałów i urządzeń 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, poświadczenia zgodności, instrukcje sprzętu i urządzeń). 

5.  Wykonawca złoży oświadczenie, które zostanie dołączone do protokołu odbioru końcowego 

robót, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową, w tym z Opisem Przedmiotu Zamówienia 

wraz z załącznikami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami 

prawa. 

6. Wykonawca w protokole odbioru końcowego robót, w przypadku realizacji przedmiotu 

zamówienia bez udziału Podwykonawców, złoży oświadczenie, że nie realizował zamówienia 

z udziałem Podwykonawców. 
 

§ 19 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone istotne wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

a) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad w wyznaczonym terminie; 

b) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, 

c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w zakresie wadliwie zrealizowanej części umowy 

i powierzyć usunięcie wad i usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca 

wyraża zgodę na potrącenie kosztów usunięcia wad i usterek z wynagrodzenia , o którym mowa 

w §9 ust. 1 umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 

oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych. 

3. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. 

4. Potwierdzeniem usunięcia stwierdzonych wad będzie protokół usunięcia wad podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

 

Rozdział 6. Ubezpieczenia 

 

§ 20 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód, które mogą powstać  

w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym za szkody w mieniu oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób występujących po stronie 

Wykonawcy, pracowników i osób występujących po stronie Zamawiającego oraz osób trzecich, 

a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem 

pojazdów mechanicznych. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej od ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą Wykonawcy na czas 

od chwili przekazania terenu budowy do momentu zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

(podpisania protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzonych w czasie 

odbioru końcowego wad, podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie tych wad), w tym 

w zakresie ubezpieczenia od ryzyk budowlanych z sumą  ubezpieczenia nie niższą niż kwota 

wynagrodzenia umownego brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 umowy. 

3. Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca okaże do wglądu upoważnionemu 

przedstawicielowi Zamawiającego oryginał polis ubezpieczeniowych, o których mowa  

w ust. 2 oraz przekaże kserokopie tych polis. W przypadku określonym ust. 4, Wykonawca 

okaże oryginał polis ubezpieczeniowych i przekaże kserokopię tych polis nie później niż w 

dniu umownego zakończenia realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy. Za zwłokę  

w przedłożeniu Zamawiającemu kserokopii polisy ubezpieczeniowej, mają zastosowanie kary, 

o których mowa w §22 ust.1 lit d umowy. 

4. W przypadku zwłoki w realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia 

nowych bądź przedłużenia dotychczasowych umów ubezpieczeniowych do dnia faktycznego 

zakończenia wykonania przedmiotu umowy, przy zachowaniu ciągłości ubezpieczenia. 

5. W przypadku zmiany wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §9 ust. 1 umowy 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać odpowiednich zmian w zakresie sumy gwarancyjnej 

 i okazać oryginał zmienionych polis ubezpieczeniowych i przekazać kserokopię tych polis nie 

później niż w ciągu 3 dniu po dokonaniu zmian polis ubezpieczeniowej. Za zwłokę w 

przedłożeniu Zamawiającemu kserokopii zmienionej polisy ubezpieczeniowej, mają 

zastosowanie kary, o których mowa w §22 ust.1 lit d umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o każdej zmianie 

umów  ubezpieczeniowych. 

7. Koszty zawarcia umów ubezpieczeniowych i ich przedłużenia ponosi Wykonawca. 

 

Rozdział 7. Oświadczenie gwarancyjne 

 

§ 21 

1. Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji jakości na wykonane przez siebie 

i Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców) roboty budowlane. Okres gwarancji kończy 

się z upływem 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót,  

a w przypadku stwierdzonych w czasie odbioru końcowego wad od dnia podpisania protokołu 

potwierdzającego usunięcie tych wad. 

2. Wykonawca oświadcza, że udziela na materiały budowlane i urządzenia gwarancji, nie krótszej 

niż 24 miesiące. Termin udzielonej gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzonych w czasie odbioru końcowego wad od 

dnia podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie tych wad, od dnia podpisania protokołu 

potwierdzającego usunięcie tych wad. 

3. Wykonawca udziela gwarancji jakości, o której mowa w § 21 ust. 1 i 2 umowy, niezależnie od 

gwarancji producenta urządzeń i materiałów użytych do wykonania umowy. Odpowiednie 

dokumenty gwarancyjne zostaną dołączone do protokołu odbioru końcowego robót. 

4. Wszelkie awarie, reklamacje oraz stwierdzone wady w ramach udzielonej gwarancji będą 

zgłaszane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy:………….  

lub za pomocą czynnego całą dobę faksu Wykonawcy:________________. Wykonawca ma 

obowiązek natychmiastowego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, pocztą elektroniczną na 

adres Zamawiającego:………………..lub za pomocą czynnego całą dobę faksu 

Zamawiającego: ____________________.Zmiana adresów poczty elektronicznej lub numerów 

faksów następować będzie poprzez pisemne oświadczenie Strony umowy, potwierdzone 

przyjęciem do wiadomości przez drugą Stronę umowy i nie wymaga aneksu do umowy.  

W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu lub numeru faksu zgłoszenie dokonane 

na ostatni znany adres uważa się za dokonane skutecznie. 
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5. Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie  

w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia. W przypadku zwłoki w usunięciu 

wad trwającej powyżej 14 dni Zamawiający zastrzega sobie usunięcie wad przez podmiot trzeci 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. W przypadku, gdy usunięcie wady w terminie określonym w § 21 ust. 4 umowy okaże się  

z przyczyn obiektywnych niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie w formie 

pisemnej poinformować Zamawiającego o tych przyczynach i uzgodnić z nim odpowiedni 

termin usunięcia wady. W terminie tym nie nalicza się kar umownych, o których mowa 

w § 22 ust. 1 lit. c umowy. 

7. Zamawiający wyznaczy gwarancyjne przeglądy robót w następujących terminach:  

- co najmniej raz w roku, w okresie obowiązywania rękojmi za wady lub gwarancji, 

- w ostatnim miesiącu przed upływem terminu rękojmi za wady tj. 5 lat od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzonych w czasie odbioru 

końcowego wad od dnia podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie tych wad, 

- ostateczny przegląd gwarancyjny nastąpi w ostatnim miesiącu przed upływem terminu 

gwarancji jakości, określonym w §21 ust. 1, a w przypadku stwierdzonych w czasie odbioru 

końcowego wad od dnia  podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie tych wad. 

Zamawiający w przypadku wystąpienia wad wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie 

usunięcia wad. 

8. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji jakości wady wykonanego przedmiotu umowy 

i jej usunięcia przez Wykonawcę w zakresie wydłużenia okresu gwarancyjnego zastosowanie 

mają przepisy art. 581 Kodeksu cywilnego.  

9. Strony postanawiają, że okres rękojmi za wady będzie wynosił 5 lat licząc od dnia podpisania 

protokołu końcowego robót, a w przypadku stwierdzonych w czasie odbioru końcowego wad 

od dnia podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie tych wad. 

10. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 

Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady uregulowanych w Kodeksie 

cywilnym. 

 

Rozdział 8. Kary umowne 

 

§ 22 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach 

       i wysokościach: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości _______________(lecz nie mniej niż 

0,05%) kwoty brutto, określonej w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy 

zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego robót w wysokości 

_______________(lecz nie mniej niż 0,05 %) kwoty brutto, określonej w § 9 ust. 1 umowy, za 

każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu, 

o którym mowa w § 18 ust. 3 umowy, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady  

w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

kalendarzowy zwłoki, licząc od dnia upływu terminu na usunięcie wad, 

d) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu kserokopii polisy ubezpieczeniowej,  

o której mowa w § 21 umowy, w wysokości 0,01% kwoty brutto, określonej w § 9 ust. 1 umowy, 

za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki, 

e) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 1 umowy, 

f) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

Dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,05 %  kwoty brutto określonej w § 9 ust. 1 umowy 

za każde zdarzenie, 



Sprawa nr 6/ZP/2020  Załącznik nr 6 – projekt umowy 

_____________________________________________________________________________ 

13 z 16 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 

niezaakceptowanie projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,05 %  kwoty brutto określonej w § 9 ust. 1 

umowy  za każde zdarzenie, 

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany w wysokości 

0,05 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 1 umowy  za każde zdarzenie, 

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi w zakresie 

terminu zapłaty - w wysokości 0,05 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 1 umowy za każde 

zdarzenie, 

j) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników przez Wykonawcę, o którym mowa 

w  § 5 ust. 1 umowy, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października  

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2177 z późn. zm.)  

 - za każdą niezatrudnioną osobę, 

k) za niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dokumentów- w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, osób wykonujących 

czynności obejmujące roboty budowlane w ramach realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002r.                         

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2177 z późn. zm.) - za każde 

zdarzenie jednego pracownika, 

2. Kary umowne zostaną potrącone odpowiednio z wynagrodzenia Wykonawcy lub 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo zapłacone w ciągu 7 dni od dnia wezwania do 

zapłaty. Od kwoty niezapłaconej w terminie kary umownej Wykonawca zapłaci odsetki ustawowe 

za opóźnienie. 

3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia  

z należnego wynagrodzenia, a także  zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. W przypadku poniesienia szkody przez Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy Zamawiający oprócz kar, o których mowa  

w ust. 1, ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania  na zasadach ogólnych Kodeksu 

cywilnego. 

 

Rozdział 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

§ 23 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny 

ofertowej (z uwzględnieniem podatku VAT), co stanowi kwotę: 

___________________________________ (słownie zł: ________________ /100). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w pełnej wysokości przed 

zawarciem umowy w formie…………………………. _____________. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu będzie ulokowane na oprocentowanym rachunku 

bankowym wskazanym przez Zamawiającego i zwrócone wraz z powstałymi odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

4. W przypadku należytego wykonania umowy 70% wysokości zabezpieczenia zostanie 

zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót,  

a w przypadku stwierdzonych w czasie odbioru końcowego wad – od dnia podpisania protokołu 

potwierdzającego usunięcie wad, a pozostała część tj. 30% wysokości zabezpieczenia, czyli 

kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona 

lub zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 



Sprawa nr 6/ZP/2020  Załącznik nr 6 – projekt umowy 

_____________________________________________________________________________ 

14 z 16 

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem ważności dotychczasowego zabezpieczenia, zamawiający może zmienić formę 

zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia.  

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

7. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie traciło ważność  

w związku z niewykonaniem umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia nowego bądź przedłużenia dotychczasowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia pod 

rygorem odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. 

8. Koszty przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

 

Rozdział 10. Postanowienia końcowe 

 

§ 24 

1. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania wyznaczając mu w tym celu 

odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający może od umowy 

odstąpić. 

2. 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. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt 

oraz w terminie 10 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sporządzi, 

przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji wykonanych robót wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia.  

4. W przypadku odmowy przez Wykonawcę dokonania czynności, o których mowa w ust. 3  lub 

podpisania protokołu inwentaryzacji, Zamawiający zabezpieczy roboty na koszt Wykonawcy 

 i sporządzi protokół inwentaryzacji bez udziału Wykonawcy.   

 

§ 25 

 

Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenosić wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka musi być wyrażona na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 26 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Zmiany umowy mogą wystąpić wyłącznie pod warunkiem, że nie naruszają przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 

a) w zakresie wynagrodzenia:  

- w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług,  

w zakresie zmienionej jej wysokości, 

b)   w zakresie zmiany terminu realizacji umowy przewidzianego w §2 ust 3, jeżeli: 

 w drodze wydania decyzji administracyjnej na Zamawiającego, w związku z realizacją 

przedmiotu umowy, zostanie nałożony obowiązek, którego konsekwencją będzie 
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wstrzymanie wykonania robót budowlanych - na okres do dnia wykonania przez 

Zamawiającego obowiązku, 

 w związku z realizacją przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego zajdzie 

konieczność uzyskania lub zmiany decyzji administracyjnej – na okres do dnia 

uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji administracyjnej, 

 wystąpi konieczność usunięcia przeszkód uniemożliwiających lub utrudniających 

prowadzenie robót budowlanych, w szczególności w związku z ujawnieniem 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji –na okres do dnia 

zakończenia ww. prac lub usunięcia przeszkód.  

c) w zakresie zmiany Podwykonawców  i zmiany zakresu robót im powierzonych – na 

uzasadniony wniosek Wykonawcy. 

 

§ 27 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), przepisy 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz przepisy 

Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1145 ze zm.). 

 

§ 28 

1. Każde zawiadomienie lub inne pismo wysłane w związku z realizacją niniejszej umowy, za 

wyjątkiem sytuacji opisanych w §22 ust. 3 umowy, uznaje się za właściwie doręczone odpo-

wiednio – Zamawiającemu lub Wykonawcy, jeżeli: 

a) zostanie wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przez firmę 

kurierską na adres podany we wstępie umowy lub 

b) zostanie doręczone osobiście za potwierdzeniem odbioru do sekretariatu Wykonawcy lub 

kancelarii ogólnej Zamawiającego. 

c) zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy:___________, 

na adres Zamawiającego: wtiz.mosg@strazgraniczna.pl . 

Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego potwierdzenia przyjęcia emaila (korespon-

dencji e-mailowej), pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego: wtiz.mosg@strazgra-

niczna.pl. Zamawiający ma obowiązek natychmiastowego potwierdzenia przyjęcia emaila 

(korespondencji e-mailowej), pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy:______________. 

Zmiana adresów poczty elektronicznej następować będzie poprzez pisemne oświadczenie 

Strony umowy, potwierdzone przyjęciem do wiadomości przez drugą Stronę umowy i nie 

wymaga aneksu do umowy. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu lub  

nr faksu zgłoszenie dokonane na ostatni znany adres uważa się za dokonane skutecznie. 

2. W przypadku zmiany adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego Strony zobowiązane  

są wzajemnie o tym fakcie poinformować w trybie przewidzianym w ust. 1. 

 

§ 29 

Umowę sporządzono w języku polskim i w razie sporów właściwe jest tylko jej brzmienie  

w języku polskim. 

 

 § 30 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 31 

Tytuły rozdziałów niniejszej umowy mają jedynie charakter porządkowy i nie przesądzają sposobu 

interpretacji poszczególnych postanowień umownych. 

 

§ 32 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca realizację obowiązku wynikającego  

z art. 13 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) znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pod 

adresem www.morski.strazgraniczna.pl 

 

 

 

 

§ 33 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania względem osób przez siebie zatrudnionych lub przy 

pomocy których realizuje przedmiot umowy, a których dane osobowe będą przekazywane 

Zamawiającemu w celu realizacji umowy, obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 

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

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

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), w imieniu Zamawiającego. 

 

§ 34 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze  

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami 

2. Harmonogram realizacji robót sporządzony przez Wykonawcę  

3. Kosztorys ofertowy  

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA 


