
 

 

  

 

 
Zielona Góra, 9 października 2020 r. 

 
Znak A.2300.5.2020 

 
Wykonawcy 
zainteresowani udziałem  
w nw. postępowaniu 

 
 

          Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zaprasza do udziału 

w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż 5.350.000 euro na zadanie pn.: 

„Budowa ścieżki rowerowej w Zielonej Górze - Leśne rowerowe szaleństwo” (postępowanie 

znak: A.2300.5.2020) na warunkach określonych w poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 
 

                           

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
1.  Zamawiający:  
 Miasto Zielona Góra - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra,  
 tel. (+48) 68 412 50 01, faks: (+48) 68 412 50 09    

e-mail: zamowienia@mosir.zgora.pl 
  

 godziny pracy Zamawiającego: 
 od poniedziałku do piątku od 730 do 1530 

 
2. Tryb postępowania 
2.1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.); 
2.2.  Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa 

pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w punkcie 
2.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 

2.3.  Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „ustawa Prawo budowlane”, należy przez to 
rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 

2.4.   Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „RODO”, należy przez to rozumieć rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

2.5.  Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem 
formy pisemnej. 

2.6.  Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy pzp jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do 
wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin 
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

 
3. Przedmiot zamówienia. 
3.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Budowa ścieżki rowerowej w Zielonej 

Górze - Leśne rowerowe szaleństwo. 
3.2. Lokalizacja inwestycji: działka nr 771/9, 771/10 obręb 33 w Zielonej Górze. 
3.3. Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności: 
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1) Wykonanie dokumentacji projektowej – Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji 
pozwolenia na budowę oraz innych wymaganych obwiązującymi przepisami opinii, uzgodnień 
i pozwoleń. 

2) Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej wraz z małą 
architekturą. 

3.4. Szczegółowy zakres i opis prac stanowiących przedmiot zamówienia precyzuje Program 
Funkcjonalno-Użytkowy wykonany przez: WoonerfOne Bartłomiej Chruściel, Dol. Miętusiej 
11/54, 43-300 Bielsko Biała, stanowiący załącznik nr I.3 do SIWZ. 

3.5. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót objętych umową na 
okres min.36 miesięcy i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. 
Uwaga: Dodatkowa gwarancja dla robót (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji 
zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ. 

3.6. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem 
umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym 
z § 22 ust. 1 wzoru umowy.  

3.7. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazania nazw 
zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach 
opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych  
i jakościowych.  Użyte w SIWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty 
lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który 
będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny 
produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowy, patentem lub 
pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego 
w przedmiocie zamówienia. 

3.8. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są 
danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych 
funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania 
określone w niniejszym zamówieniu. 

3.9. Zgodnie z art. art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia 
został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia 
dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

3.10. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia władały językiem polskim w stopniu  komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. 
osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji 
przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt 
i własnym staraniem. 

3.11. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) osób wykonujących czynności 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na wykonaniu: robót ziemnych, o 
ile czynności te nie będą wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie 
działalności gospodarczej. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie wraz wykazem wszystkich osób 
wykonujących ww. zakres prac.  

3.12. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię 
dokumentów potwierdzających, że osoby, o których mowa w pkt. 5.1.2.2) SIWZ posiadają 
certyfikat ukończenia kursu budowy tras IMBA (International Mountai Bicycling 
Association). 

3.13. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2453) średni kurs złotego w stosunku do EURO 
stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693 zł. 

3.14. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

45000000-7 Roboty budowlane (główny kod) 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
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4.  Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: od dnia podpisania umowy do 
19.03.2021 r. 

 
5.   Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą 

ubiegać się Wykonawcy:  
5.1.    Spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy pzp oraz spełniający minimalne warunki 

udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, 
dotyczące: 

5.1.1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy trasy zjazdowej wraz 
z oznaczeniem i podjazdowej typu „singletrack”, zrealizowanej zgodnie z wytycznymi IMBA 
(International Mountai Bicycling Association) o długości nie mniejszej niż 1000 m, 
- potwierdzoną dowodem określającym czy robota ta została wykonana należycie, 
w szczególności z informacją o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończona. 

Uwaga:  
Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SIWZ również w przypadku, gdy 
doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość robót od 
wymaganych w pkt 5.1.1. SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika nr 
III.1 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót spełniających 
wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych 
zadań. 

5.1.2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowane zostaną 
przez Wykonawcę nw. osoby: 

1) Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych lub drogowych posiadający:  

 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 
bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia; 
lub 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez 
ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia; 

 osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy; 

 1 osoba. 

2) Personel Wykonawcy w zakresie budowy górskich tras rowerowych: 

 min. 3 osoby (A,B,C); 

 posiadający wiedzę i doświadczenie przy budowie i oznaczeniu górskich tras rowerowych typu 
„singletrack” zgodnych z wytycznymi IMBA (International Mountai Bicycling Association), który 
będzie brał udział przy wykonawstwie. 

3) Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej posiadający: 

 uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia; 
lub 
uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń zgodnie 
z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do 
realizacji zamówienia; 

 1 osoba. 

4) Personel Wykonawcy w zakresie projektowania górskich tras rowerowych: 

 1 osoba; 

 posiadający wiedzę i doświadczenie w projektowaniu górskich tras rowerowych typu 
„singletrack” zgodnych z wytycznymi IMBA (International Mountai Bicycling Association), która 
będzie brała udział w pracach projektowych; 
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Uwaga: 
 Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 

dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia 
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane 
oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 
z późn. zm.);  

 Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez osobę wskazaną przez Wykonawcę, 
pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania odpowiednio w ww. zakresach 
uprawnień budowlanych, wykształcenia lub doświadczenia. 

5.2. Niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) ustawy pzp, z zachowaniem przepisów 
art. 24 ust. 7-10 i 12 ustawy pzp, w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z uwagi na nw. 
okoliczności:  

1) wykonawca będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a)  o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 

258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1600 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1263 z późn. zm.), 

b)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks karny, 

c)  skarbowe, 
d)  o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

2) wykonawca, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.2.1) SIWZ; 

3) wykonawca, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wykonawca, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria selekcji, lub który 
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

5) wykonawca, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

6) wykonawca, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

7) wykonawca, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w 
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

8) wykonawca, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

9) wykonawca będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary Dz. U. z 2019 r., poz. 628); 

10) wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 

11) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne 
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 
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wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

12) wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 498); 

5.3.  Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 5.1. SIWZ lub nie 
wykaże braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ zostanie wykluczony  
z udziału w postępowaniu.   

5.4.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia 
zostaną dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte  
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 7.1.2) - 7.1.3) SIWZ oraz 7.2. – 7.3 
SIWZ. 

 
6.   Poleganie na zdolnościach innych Wykonawców:  
6.1.   Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego 
go z nimi stosunków, z zachowaniem postanowień pkt 12 SIWZ.  

6.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty 
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności sa wymagane. 
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, które zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów  nie ponosi winy. 

6.3.  W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie 
dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia 
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby relacji zamówienia - wymagane jest aby 
zobowiązanie określało: 
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
-  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia,   
-  zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia, 
-  czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca się powołuje w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

6.4.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna innych 
podmiotów, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
o których mowa w pkt 5.2. i 5.3. SIWZ, Zamawiający żąda aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego: 

-  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
-  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 
w pkt 5.1. SIWZ. 

 
7. Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, potwierdzające 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia oraz 
zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego: 

7.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę:  
1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr I.1 do SIWZ; 
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw do wykluczenia wg załącznika Nr I.2 do SIWZ; 
3) pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ, o ile Wykonawca 
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polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem 
lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu 
zobowiązanego; 

4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; 

7.2. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu 
bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
www.mosir-bip.e-partner.pl informacji z sesji otwarcia ofert: 

1)  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2019 r., poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg 
załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu; 

7.3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona:  

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z  podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 
których te roboty zostały wykonane wg załącznika nr III.1 do SIWZ, z załączeniem dowodów 
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności  
z informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego  
i prawidłowo ukończone, z zastrzeżeniem pkt 7.6. SIWZ - na potwierdzenie spełnienia 
warunku określonego w pkt 5.1.1. SIWZ; 

2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi  
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 
nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami wg załącznika nr III.2 
do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.2. SIWZ; 

3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; 

Uwaga: zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenie ww. 

dokumentu w przypadku wskazania przez niego w pkt 1d) formularza oferty (wg załącznika 
nr I.1 do SIWZ) adresu internetowego ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których 

możliwe jest samodzielne pobranie tego dokumentu przez Zamawiającego; 
UWAGA: 

7.4.  Dokumenty i oświadczenia wymienione w: 
1)  pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem 

w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty; 
2)  pkt 7.2. SIWZ – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie www.mosir-bip.e-partner.pl 

informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w pkt 28.4) SIWZ składają wszyscy Wykonawcy, 
którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub 
złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia; 

3) pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie 
wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w pkt 32.3. SIWZ – dokumenty i oświadczenia 

muszą być aktualne na dzień ich złożenia. 

7.5.  Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
pkt 5.1. SIWZ polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp: 

a)  zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1.2) SIWZ informacje potwierdzające brak 
podstaw do wykluczenia tych podmiotów oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie  w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ, 
oraz   

b)  zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokument, o których mowa 
w pkt 7.3.3) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7.4. i 8 - 9 SIWZ; 

7.6.  Dowodami, o których mowa w pkt 7.3.1) SIWZ, są:  
a)  dla robot budowlanych – referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego te roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
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obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty; 

b)  dla dostaw i usług - referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.  
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składani ofert; 

7.7.  Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1. – 7.6. SIWZ musi wynikać 
jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione. 

 
8. Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 
8.1.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.3.3) SIWZ składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny 
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8.2.  Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt 8.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z wymaganiami pkt 8.1. SIWZ. 

 
9.  Forma dokumentów i oświadczeń:  
9.1.  Składane oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 7.1. SIWZ muszą być 

przedstawione w formie oryginału, za wyjątkiem pełnomocnictwa, o formie którego mowa w pkt 
10 SIWZ; 

9.2.  Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ mogą być przedstawione 
w oryginale lub w formie kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z 
oryginałem na zasadach określonych w pkt 9.4. SIWZ; 

9.3.  Za oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1. SIWZ uważa się 
oświadczenie lub dokument złożony w formie pisemnej podpisany własnoręcznym podpisem 
(czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne nazwisko składającego oświadczenie lub 
pieczęcią imienną i parafką składającego oświadczenie) odpowiednio przez Wykonawcę, inne 
podmioty, o których mowa w pkt 6. SIWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (współpartnerzy), o których mowa w pkt 12 SIWZ lub ich upełnomocnionych 
przedstawicieli; 

9.4.  Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 
9.2. SIWZ następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, własnoręcznym 
podpisem (czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne nazwisko składającego 
oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego oświadczenie) na każdej zapisanej 
stronie – poświadczenia dokonuje odpowiednio Wykonawca albo inne podmioty, o których 
mowa w pkt 6. SIWZ albo Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(współpartnerzy), o których mowa w pkt 12 SIWZ, lub ich upełnomocnieni przedstawiciele w 
zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

9.5.  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 9.2. SIWZ wyłącznie wtedy, gdy złożona 
kopia dokumentu lub oświadczenia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

9.6.  Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ sporządzone w języku 
obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9.7.  Jeżeli w treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ podane 
zostały wartości kwotowe wyrażone w walutach innych niż złoty polski zostaną one przeliczone 
wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
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10.  Pełnomocnictwo: 
Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z póź. zm.) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie. 
 
11. Cena oferty: 
1) cena oferty uwzględniająca należny podatek VAT, podana w załączniku Nr I.1 do SIWZ musi 

obejmować cały przedmiot zamówienia wyceniony w oparciu o Program Funkcjonalno-
Użytkowy zawarty w załączniku nr I.3 do SIWZ z uwzględnieniem postanowień pkt 3 SIWZ;  

2) cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy - dwa 
miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza  
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza);  

3) cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem pkt 11.7) SIWZ, jest stała przez cały okres trwania 
umowy i podlega zmianom wyłącznie w zakresie przewidzianym w umowie; 

4) cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie 
przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem 
zamówienia; 

5) ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu  
o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019 poz. 178) jest wartość wyrażoną w jednostkach 
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w 
cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów  
i usług lub podatkiem akcyzowym, z zastrzeżeniem pkt 11.10) SIWZ; 

6) w cenie oferty złożonej przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną niewykonujacej 
działalności gospodarczej uwzględnione muszą być wszystkie koszty i składniki niezbędne do 
wykonania zamówienia, a w szczególności podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 
składki na ubezpieczenie społecznie, zdrowotne, Fundusz Pracy, których obowiązek 
regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz 
Zamawiającego (tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie, których 
obowiązek uregulowania dotyczy Zamawiającego); 

7) w cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). W 
przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę, o którym mowa w 
art. 1 pkt 1b ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj.  
a. osobę fizyczną niewykonująca działalności gospodarczej albo  
b. osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej 

Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub 
państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub 
niezawierającą umów ze zleceniobiorcami  

wymaga się przedstawienia wraz z fakturą (rachunkiem) częściową lub końcową stanowiącą 
podstawę wypłaty wynagrodzenia częściowego/końcowego pisemnej informacji (np. w formie 
zestawienia) o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdzającej, iż 
wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była 
niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ww. ustawie, a całkowita 
wysokość wynagrodzenia nie przekracza ceny oferty, o której mowa w pkt 11.1) SIWZ; 

8) cena oferty podana w załączniku Nr I.1 do SIWZ musi być podana cyfrą i słownie,  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;  

9) prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 106 z późn. zm.), a informację na temat jego wysokości lub zwolnienia należy podać  
w załączniku Nr I.1 do SIWZ; 

10) w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty, doliczy do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami – w przypadku takim Wykonawca składając 
ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 
kwoty podatku. 

Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp.  
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12.  Oferta kilku Wykonawców (współpartnerów): 
Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład 
konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu  
i spełniać następujące wymagania: 
1) współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa 
powinna dokładnie określać zakres umocowania; 

2) każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 
7.1.2), 7.2 i 7.3.3) SIWZ z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ; 

3) dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.3) SIWZ składa odpowiednio ten współpartner (jeden lub 
kilku), który wykazuje spełnienie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu 
określonych w pkt 5.1. SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ; 

4) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
współpartnerów; 

5) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 
(liderem); 

6) wypełniając formularz oferty (załącznik Nr I.1 do SIWZ), jak również inne dokumenty 
powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane 
dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze 
współpartnerów; 

7) w przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich 
współpartnerów łącznie, a nie ich pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów. 

 
13.  Podwykonawstwo: 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom 

wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 
wykonanie tego zamówienia.  

2. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy pzp żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw 
(firm). 

3. Jeżeli Wykonawca zmieni lub zrezygnuje z Podwykonawcy, o którym mowa w pkt 13.2. SIWZ, 
który jednocześnie jest podmiotem, o którym mowa w pkt 6 SIWZ  Wykonawca zobowiązany 
jest wykazać Zamawiającemu, iż zaproponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na zasoby którego powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia;  

4. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom 
wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie 
pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 
budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez 
Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień 
publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub 
między dalszymi Podwykonawcami;  

5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt 13.4. SIWZ, dotyczącej 
zamówienia na roboty budowlane: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej; 

2) w przypadku podwykonawstwa, którego przedmiotem są roboty budowlane: 
a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, nie 
później niż w terminie 15 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy; 

b) Zamawiający w terminie 14 zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy, o 
którym mowa w pkt 13.5.2)a) SIWZ, niespełniającego wymagań niniejszej SIWZ  lub/i gdy 
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przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 13.5.1) SIWZ. 
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, o którym 
mowa w pkt 13.5.2)a) SIWZ w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego; 

c) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia ,  

d) Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o której mowa w 
pkt 13.5.2)c) SIWZ, w przypadkach o których mowa w pkt 13.5.2)b) SIWZ. Niezgłoszenie 
pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy, o której mowa w pkt 13.5.2)c) SIWZ w terminie 
14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego; 

3) w przypadku podwykonawstwa, którego przedmiotem są dostawy lub usługi: 
a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lecz nie większej niż 50.000 zł;  

b) jeżeli umowa, o której mowa w pkt 13.5.3)a) SIWZ przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia 
dłuższy niż określony w pkt 13.5.1) SIWZ Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, 
określonej w projekcie umowy; 

4) postanowienia pkt 13.5.1) – 3) SIWZ stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 
podwykonawstwo dotyczącej zamówienia na roboty budowlane; 

6. Wynagrodzenie związane z umową o podwykonawstwo, o której mowa w pkt 13.4. SIWZ, 
dotyczącej zamówienia na roboty budowlane: 

1) w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę wymagalnego wynagrodzenia Zamawiający dokonuje bezpośredniej 
zapłaty przysługującej odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł: 

a) zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub 

b) przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi; 

2)  wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 13.6.1) SIWZ, dotyczy wyłącznie należności: 
a) powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub 
b) powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

przedkładającego kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi; 
3) bezpośrednia zapłata, o której mowa w pkt 13.6.1) SIWZ obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 
4) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w pkt 13.6.1) SIWZ Wykonawca może 

zgłosić w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności tej zapłaty w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia informacji od Zamawiającego; 

5) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 13.6.4) SIWZ 
Zamawiający może: 

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

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

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

6) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w pkt 13.6.1) SIWZ Zamawiający 
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

7) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o której mowa w pkt 13.6.1) SIWZ lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 
Zamawiającego. 

7.  Przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia na roboty budowlane lub usługi 
Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu dane kontaktowe Podwykonawców (w 
tym nazwy albo imiona i nazwiska osób do kontaktu) zaangażowanych w realizację 
zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmiana w tym zakresie.  
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14.  Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych/ 

zamówienia na dodatkowe dostawy: 
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót 
budowlanych lub usług na podstawie art.  67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp. 
 
15.  Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: 
Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
16.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: 
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 
 
17.   Oferty częściowe: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
18.  Jedna oferta od jednego Wykonawcy: 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
 
19.   Oferty wariantowe: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
20.  Sposób przygotowania ofert: 
1) oferta sporządzona według załącznika Nr 1 do SIWZ oraz załączniki do oferty powinny być 

napisane czytelnie w języku polskim, nieścieralnym atramentem - na maszynie do pisania, 
komputerze lub czytelnym pismem ręcznym, z zastrzeżeniem pkt 20.3) SIWZ; 

2) oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane 
przez Wykonawcę lub osoby upoważnione (opatrzone czytelnym podpisem zawierającym co 
najmniej pełne nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką 
składającego oświadczenie); 

3) dołączone do oferty dokumenty i oświadczenia w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, 
opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co najmniej 
pełne nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego 
oświadczenie, z zachowaniem pkt 9 SIWZ;  

4) zaleca się, aby każda zapisana strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi numerami; 
5) każda zapisana strona oferty winna być podpisana albo zaparafowana przez Wykonawcę lub 

osoby upoważnione; 
6) wszelkie poprawki w treści oferty muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub jego 

pełnomocnika; 
7) oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta; 
8) pożądane przez Zamawiającego jest złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem 

ilości stron wchodzących w jej skład. 
 
21.  Okres związania ofertą: 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
22.  Ogląd miejsca zamówienia:  
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem. 
 
23.  Koszt przygotowania oferty: 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
24.  Wadium:  
1)  Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 

4.000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp 
w jednej lub kilku następujących formach:  

a. pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego); 
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,  

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c. gwarancjach bankowych, 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;  
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e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 310 z późn. zm.); 

2)  wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego 
terminu składania ofert, tj. do dnia 26 października 2020 r., do godz. 09:30. 

Uwaga: 
3)  w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny 

one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące 
elementy: 

a. nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta 
gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 

b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;  
c. kwotę gwarancji lub poręczenia; 
d. termin ważności gwarancji lub poręczenia; 
e. zobowiązanie gwaranta do „bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: 
-  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp,  

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia o którym mowa w  art. 
25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty 
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,   

-  Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych 
w ofercie,  

-  Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
-  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy"; 
4)  wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli do podanego w 

ppkt 2) terminu zostanie ono złożone wraz z ofertą (we wspólnym opakowaniu - dokument 
wadium niezszyty/ niespięty razem z ofertą); 

5)  wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt 2) terminu 
znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 

6)  wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze PKO BP SA Oddział 1 w Zielonej Górze 94 1020 5402 
0000 0902 0276 7374 z dopiskiem „Wadium – Budowa ścieżki rowerowej w Zielonej Górze - 
Leśne rowerowe szaleństwo”. 

7)  wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  
8)  Zamawiający zwraca wadium: 
a. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 
z zastrzeżeniem pkt  24.13) SIWZ;  

b. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano;  

c. niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 
ofert;  

9) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – Wykonawca 
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego;  

10) w przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem 
ważności wadium wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do 
przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do 
zabezpieczenia  postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze 
oferty najkorzystniejszej, wezwanie skierowane zostanie jedynie do wykonawcy, którego ofertę 
wybrano jako najkorzystniejszą;   

11) jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi                       
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę. 

12) jeżeli wadium wniesiono w formie innej niż pieniądz Zamawiający zwróci je zgodnie z 
postanowieniami pkt 24.8) SIWZ;  
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Uwaga: 
13) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, 
nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia o którym mowa w  art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw 
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co 
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej; 

14) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  
w ofercie, albo 

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo 
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy.  
 
25.  Opakowanie oferty: 
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, adresem 
Zamawiającego i napisem: 

 
„Budowa ścieżki rowerowej w Zielonej Górze - Leśne rowerowe szaleństwo”  

z dopiskiem: 
„Nie otwierać przed godziną 09:45 dnia 26 października 2020 r. ” 

 
26.  Składanie ofert: 
1) oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskim Ośrodku 

Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, 65-022 Zielona Góra, ul. Sulechowska 41, pokój 05- 
sekretariat w terminie do dnia 26 października 2020 roku do godz. 09:30; 

2) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście 
lub za pośrednictwem posłańca; 

3) ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy zgodnie z procedura określoną w art. 84 ust. 
2 ustawy pzp; 

4) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub 
złożenie jej w niewłaściwym miejscu; 

5) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu  
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Stosowne zastrzeżenie, spełniające ww. wymagania, Wykonawca winien złożyć wraz z 
ofertą, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona.  

6) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”; 

7) zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa  
w art. 86 ust. 4 ustawy pzp. 

 
27.  Zmiana lub wycofanie oferty: 
1)  Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 

wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie zmian do oferty 
wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia  
o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 
samych zasad jak oferta (pkt 25 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. W przypadku 
wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do złożonej oferty każdą kopertę z powiadomieniem o 
wprowadzeniu zmian, należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”. Po stwierdzeniu 
poprawności wprowadzenia zmian do oferty koperta (koperty) oznakowana dopiskiem 
„ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a jej 
zawartość uznana za integralną część oferty; 

2)  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną ofertę. 
Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego 
oświadczenia woli o wycofaniu oferty. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi być złożone  
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wg takich samych zasad jak oferta (pkt 25 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”.  
W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których 
dotyczy „WYCOFANIE”. Egzemplarz oferty wycofanej nie podlega zwrotowi Wykonawcy.  
 

28.  Otwarcie ofert: 

1) Komisja dokona otwarcia ofert w dniu  26 października 2020 r. o godz. 09:45 w siedzibie 
Zamawiającego tzn. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, 65-022 Zielona 
Góra, ul. Sulechowska 41, pokój nr 12; 

2) w części jawnej postępowania, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

3) podczas otwarcia ofert podaje się dane zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy pzp. Nie ujawnia się 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, 
że nie mogą być one udostępniane; 

4) informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacje 
dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie złożyli oferty oraz 
informacje odczytane na otwarciu ofert Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert na 
stronie internetowej www.mosir-bip.e-partner.pl; 

5) w części niejawnej posiedzenia Komisji dokonywana będzie ocena ofert i wstępna ocena 
spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw 
do wykluczenia. 

 
29. Tok oceny złożonych ofert:  
1) Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa 

ustawy pzp;  
2) w pierwszej kolejności Komisja przystąpi do oceny ofert, na podstawie dokumentów,                   

o których mowa w 7.1.1) i 7.1.4) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 29.5) SIWZ; 
3) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą  
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy pzp 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści; 

4) Zamawiający poprawi w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie; 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian  

w treści oferty  
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona; 

5) zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli, 
wymaganego pełnomocnictwa lub złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do jego złożenia w 
wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać 
będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania; 

6) po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych  
w punkcie 31 SIWZ; 

7) po dokonaniu ww. czynności Komisja zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej 
oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie                   
z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, o którym 
mowa w 7.1.2) SIWZ i dokumencie, o którym mowa w pkt 7.1.3) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 
29.9) SIWZ;  

8) zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona do złożenia wymaganych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 
7.3 SIWZ; 

9) zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli 
dokumentów i/lub dokumentu, o którym mowa w pkt 7.1.3) SIWZ i/lub oświadczeń, o których 
mowa w pkt 29.8) SIWZ, oświadczenia lub dokumenty te są niekompletne, zawierają błędy lub 
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do złożenia ich, uzupełnienia lub 
poprawienia lub udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich 
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegać 
będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 
30.  Odrzucenie ofert: 
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy pzp. 
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31.  Kryteria oceny ofert: 
Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą według poniższych kryteriów i ich wag (znaczenia): 

1. cena oferty „C”         60% 

 
Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą 
cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą 
liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija 
się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru: 

 
 Cmin 

„C”  =  -----------  x 100 pkt x 60 % 
                                                           Cbad 

 
gdzie:  Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł); 

 Cbad - cena oferty badanej  (zł); 
 60% - waga kryterium „C” 

Oceniając ofertę w kryterium „C” Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto podaną przez 
Wykonawcę w pkt 2.1 w ofercie (wg załącznika nr I.1 do SIWZ). 

Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium C - to 60,00 pkt. 

2. gwarancja „G”         10% 

 
Przy ocenie oferty w kryterium gwarancja („G”) najwyżej będzie punktowana oferta Wykonawcy, który 
zaoferuje udzielenie na wykonany przedmioty zamówienia gwarancji dłuższej niż określona w pkt 
3.5. SIWZ, wydłużonej o podaną w ofercie liczbę (ilość) miesięcy, pozostałe oferty uzyskają 
odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną wg wzoru (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 
0,01 pkt):  
 
             Gbad 

 „G”  =  ----------------       x 100 pkt x 10 % 
                    Gdop 
 
gdzie:  Gbad – ilość miesięcy, o którą Wykonawca wydłuży okres gwarancji, podana w ofercie 

badanej; 
Gdop – dopuszczalna maksymalna ilość miesięcy wydłużająca okres gwarancji (12); 

 10% - waga kryterium „G” 
 
Oceniając ofertę w kryterium „G” Zamawiający będzie brał pod uwagę wydłużenie okresu gwarancji 
(tzn. dodatkowy okres gwarancji) podane przez Wykonawcę w pkt 2.2. w ofercie (wg załącznika nr I.1 
do SIWZ), jednak nie więcej niż o 12 miesięcy. Dla oceny oferty, w której Wykonawca zaoferował 
wydłużenie gwarancji o 13 i więcej miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny oferty maksymalną 
dopuszczoną liczbę (ilość) miesięcy – 12. W przypadku nie podania formularzu oferty żadnej 
informacji dotyczącej niniejszego kryterium, podanie wartości „0”, „-” lub „nie dotyczy” lub informacji  
o równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium. 

Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium G - to 10,00 pkt. 
 

3. doświadczenie personelu Wykonawcy „D”      30% 

3.1 personel Wykonawcy w zakresie budowy górskich tras rowerowych – podkryterium D1 
Przy ocenie oferty w podkryterium doświadczenie personelu Wykonawcy w zakresie budowy górskich 
tras rowerowych („D1”) oferta Wykonawcy otrzyma punkty, gdy wykaże on, że osoby skierowane 
przez niego do realizacji zamówienia (o których mowa w pkt 5.1.2.2) SIWZ), posiadają wiedzę 
i doświadczenie zawodowe (praktykę) przy budowie i oznaczeniu górskich tras rowerowych typu 
„singletrack”, zgodnych z wytycznymi IMBA (International Mountai Bicycling Association). 

 
Ocena oferty w tym podkryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w pkt 2.3.1 

formularza oferty (załącznik nr I.1 do SIWZ) w następujący sposób: 
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Osoba A 
1) za doświadczenie przy jednej budowie i oznaczeniu górskich tras rowerowych typu „singletrack”, 

spełniające powyższe wymagania - oferta otrzyma 0 pkt;  
2) za doświadczenie przy dwóch budowach i oznaczeniu górskich tras rowerowych typu 

„singletrack”, spełniające powyższe wymagania - oferta otrzyma 5 pkt;  
 
Osoba B 
1) za doświadczenie przy jednej budowie i oznaczeniu górskich tras rowerowych typu 

„singletrack”, spełniające powyższe wymagania - oferta otrzyma 0 pkt;  
2) za doświadczenie przy dwóch budowach i oznaczeniu górskich tras rowerowych typu 

„singletrack”, spełniające powyższe wymagania - oferta otrzyma 5 pkt;  
 
Osoba C 
1) za doświadczenie przy jednej budowie i oznaczeniu górskich tras rowerowych typu „singletrack”, 

spełniające powyższe wymagania - oferta otrzyma 0 pkt;  
2) za doświadczenie przy dwóch budowach i oznaczeniu górskich tras rowerowych typu 

„singletrack”, spełniające powyższe wymagania - oferta otrzyma 5 pkt;  
 
W przypadku nie podania w formularzu oferty żadnej informacji dotyczącej niniejszego podkryterium 
D1, podanie wartości „0”, „-” lub „nie dotyczy” lub informacji o równoważnym znaczeniu lub wykazanie 
doświadczenia nie spełniającego wymagań pkt 31.3.1 SIWZ, oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym 
kryterium. 
 
Punktacja przyznana ofercie w podkryterium D1 zostanie obliczona jako suma punktów: Osoba A 
+ Osoba B + Osoba C.  
Łączna maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym podkryterium D1- to 15,00 pkt. 
 

3.2 personel Wykonawcy w zakresie projektowania górskich tras rowerowych – podkryterium 
D2 
Przy ocenie oferty w podkryterium doświadczenie personelu Wykonawcy w zakresie projektowania 
górskich tras rowerowych („D2”) oferta Wykonawcy otrzyma punkty, gdy wykaże on, że osoba 
skierowana przez niego do realizacji zamówienia (o której mowa w pkt 5.1.2.4) SIWZ), posiada wiedzę 
i doświadczenie zawodowe (praktykę) w projektowaniu górskich tras rowerowych typu „singletrack”, 
zgodnych z wytycznymi IMBA (International Mountai Bicycling Association). 
 
Ocena oferty w tym podkryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w pkt 2.3.2 
formularza oferty (załącznik nr I.1 do SIWZ) w następujący sposób: 
1) za doświadczenie w projektowaniu jednej górskiej trasy rowerowej typu „singletrack”, spełniające 

powyższe wymagania - oferta otrzyma 0 pkt;  
2) za doświadczenie w projektowaniu dwóch górskich tras rowerowych typu „singletrack”, 

spełniające powyższe wymagania - oferta otrzyma 15 pkt;  
 
W przypadku nie podania w formularzu oferty żadnej informacji dotyczącej niniejszego podkryterium 
D2, podanie wartości „0”, „-” lub „nie dotyczy” lub informacji o równoważnym znaczeniu lub wykazanie 
doświadczenia nie spełniającego wymagań pkt 31.3.2 SIWZ, oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym 
kryterium. 

Maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym podkryterium D2 - to 15,00 pkt. 
 
Punktacja przyznana ofercie w kryterium D zostanie obliczona jako suma punktów uzyskanych 
w podkryterium D1 i w podkryterium D2 (D = D1+ D2).  
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium D - to 30,00 pkt. 
 
 
32. Oferta najwyżej oceniona: 
1.  Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która  uzyskała najwyższą liczbę punktów - sumę 

punktów przyznanych w kryterium „C” + „G” + „D” w oparciu o podane w ogłoszeniu o 
zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert, z zachowaniem pkt 32.2. SIWZ. 

2. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych  
w kryterium „C” + „G” + „D”) Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera 
najniższa cenę (która uzyskała najwięcej punktów w kryterium „C”). Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o których który mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli 
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zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.  
3.  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień ich 
złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7.3. SIWZ.  

 
33.  Unieważnienie postępowania: 
1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1. 
2.  Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o unieważnieniu 

postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
3. W przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert Zamawiający 

informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4.  Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 33.2. i 33.3. SIWZ, również na 
stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (www.mosir-bip.e-partner.pl). 

 
34. Wybór oferty najkorzystniejszej: 
1.  Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę,: 
a)   który spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz 
b)  który niepodległa wykluczeniu z postępowania, oraz 
c)  którego oferta  odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej 

SIWZ i została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, w oparciu o podane w ogłoszeniu  
o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert;  

2.  niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, o: 

a)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie faktyczne  
i prawne jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;  

b)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy pzp 
również wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę uznano  
z niewystarczające;  

c)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach i odrzucenia, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne; 

3.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa  
w pkt 34.2.a) SIWZ, również na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
(www.mosir-bip.e-partner.pl). 

 
35.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
1)  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta został wybrana jako 

najkorzystniejsza; 
2)  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie liczonym od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie krótszym niż:  
a) 5 dni – jeżeli zawiadomienie przesłano w sposób, o którym mowa w pkt 37.2) SIWZ; 
b) 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób; 
3)  zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 

publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 35.2) SIWZ jeżeli: 
a) w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta; 
b)  w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy pzp upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego 
wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza 
ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; 

4)  Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym przed terminem wskazanym  
w zaproszeniu do podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii 
technicznych (np. numeru konta, reprezentanta Wykonawcy) zawieranej umowy; 

5)  w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy pzp, 
Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej współpracę 
Wykonawców; 

6)  przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię 
dokumentów potwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
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spełniają wymagania określone w pkt. 5.1.2. SIWZ oraz kopie dokumentów potwierdzających 
przynależność osób, o których mowa w pkt 5.1.2.1) i 5.1.2.3) SIWZ do właściwej izby 
samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117); 

7)  przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię 
dokumentów potwierdzających, że osoby, o których mowa w pkt. 5.1.2.2) SIWZ posiadają 
certyfikat ukończenia kursu budowy tras IMBA (International Mountai Bicycling Association). 

8)  przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię 
aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z § 22 ust. 1 
wzory umowy; 

9)  przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
oświadczenie wraz wykazem wszystkich osób wykonujących roboty budowlane objęte 
przedmiotem zamówienia, polegające na wykonaniu czynności, o których mowa w pkt 3.11 
SIWZ; 

11)  jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp. 

 
36. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem 

umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie; 

2) zabezpieczenie, zgodnie z art. 148 ustawy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy  
w jednej lub w kilku następujących formach: 

a. pieniądzu;  
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,  

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c. gwarancjach bankowych; 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;  
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 310 z późn. zm.); 

Uwaga: 
3) w przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, 

powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące 
elementy: 

a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta 
gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; 
c) kwotę gwarancji lub poręczenia; 
d) termin ważności gwarancji lub poręczenia; 
e) nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązanie gwaranta do „Zapłacenia na rzecz Zamawiającego 

kwoty gwarancji lub poręczenia po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty 
zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie 
wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy”; 

f) treść wystawionej gwarancji lub poręczenia nie może uzależniać jej realizacji od stwierdzenia 
bezsporności roszczenia przez Zamawiającego (lub braku z jego strony zastrzeżeń), czy tez 
potwierdzenia istnienia co do zasady, jak i wysokości dochodzonego przez Beneficjenta 
gwarancji lub poręczenia roszczenia w drodze orzeczenia sądu powszechnego lub 
arbitrażowego, opinii biegłego lub uznania przez Zobowiązanego. Realizacja gwarancji lub 
poręczenia nie może być uzależniona od oceny przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia 
istnienia ewentualnego przyczynienia się Zamawiającego do powstania bądź zwiększenia 
rozmiarów szkody; 

4) zabezpieczenie składane w formie pieniężnej Wykonawca winien wpłacić przelewem na konto 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze PKO BP SA Oddział 1 w Zielonej 
Górze 94 1020 5402 0000 0902 0276 7374 z dopiskiem „Zabezpieczenie - „Budowa ścieżki 
rowerowej w Zielonej Górze - Leśne rowerowe szaleństwo”.  

5) jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym; 
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6) jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie  
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w inne formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, z zastrzeżeniem pkt 
36.7) SIWZ.; 

7) w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz, 
Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  
z dotychczasowego zabezpieczenia - wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia; 

8) zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej Zamawiający zwróci wraz z 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 wskazany przez Wykonawcę; 

9) Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący 
sposób: 

a. 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie; 

b. 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady. 

 
37.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 
1) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego  

i Wykonawców wymagają formy pisemnej – złożenia oryginału pisma lub oświadczeń 
dokumentów w formie określonej w pkt 9 oraz 10 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 37.2) SIWZ; 

2) dla zachowania terminów określonych w postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość 
przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 37.1) SIWZ drogą elektroniczną,  
z zastrzeżeniem pkt 37.3) SIWZ;  

3) dokumenty przesyłane drogą elektroniczną winny być przesyłane w graficznej formie kopii 
podpisanego pisma oryginalnego w jednym z następujących formatów: jpg, pdf, tiff, bmp, png, 
gif - pliki te, w celu zmniejszenia ich objętości mogą zostać umieszczone w archiwum zip; 

4) w przypadku przekazania dokumentów drogą elektroniczną Zamawiający uzna, iż dokumenty 
dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z potwierdzeniem 
wysyłki z poczty elektronicznej Zamawiającego); 

5) pytania do treści SIWZ przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli 
ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 38 SIWZ; 

6) w przypadku błędnie podanego adresu, adresu e-mail lub braku komunikacji z Wykonawcą, 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych z 
postępowaniem; 

7) Zamawiający nie dopuszcza telefonicznego porozumiewania się z Wykonawcami; 
 
38.   Udzielanie wyjaśnień: 
1) Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ; 
2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 38.3) SIWZ; 
3) Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął 

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

4) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt 
38.3) SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień lub pozostawi 
wniosek bez rozpoznania; 

5) zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
terminu, o którym mowa w pkt 38.3) SIWZ; 

6) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji (www.mosir-bip.e-partner.pl); 

7) osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach organizacyjnych jest 
Pani Agnieszka Dudzińska – pokój 7 w siedzibie Zamawiającego; 

8) pytania należy kierować na adres: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra 

http://www.mosir.zgora.pl/
mailto:zamowienia@mosir.zgora.pl
http://www.mosir-bip.e-partner.pl/
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e-mail: zamowienia@mosir.zgora.pl 
 
39. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu: 
1) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (www.mosir-bip.e-partner.pl). Zmiana treści SIWZ 
stanowi jej integralną część; 

2) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas 
na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający 
poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację  
na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (www.mosir-bip.e-partner.pl); 

3) jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; 

4) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia  
o zamówieniu konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach; 

5) jeżeli zmiana treści ogłoszenia będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia 
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału  
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania 
ofert o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach; 

6) niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie 
ogłoszenia Zamawiający zamieści informację o zmianach na stronie internetowej Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji (www.mosir-bip.e-partner.pl);. 

 
40.  Środki ochrony prawnej: 
Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez  Zamawiającego przepisów ustawy pzp 
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy pzp.  
 
41.1.  Odwołanie. 
1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp; 

2) jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę; 
b) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
d) odrzucenia oferty odwołującego;  
e) opisu przedmiotu zamówienia; 
f) wyboru najkorzystniejszej oferty; 
3) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania; 

4) odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub postaci 
elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagani dla 
tego rodzaju podpisu;  

5) odwołanie, wnosi się w terminie liczonym od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia: 

c) 5 dni – jeżeli zostały przesłane w sposób, o którym mowa w pkt 37.2) SIWZ; 
d) 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 
odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych lub SIWZ 
na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (www.mosir-bip.e-partner.pl); 

6) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 41.1.5) i 6) SIWZ wnosi się w terminie  
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 

7) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu; 

8) w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

http://www.mosir.zgora.pl/
mailto:zamowienia@mosir.zgora.pl
mailto:zamowienia@mosir.zgora.pl
http://www.mosir-bip.e-partner.pl/
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SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert; 
9) w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą;  
10) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp, na które nie 
przysługuje odwołanie, o którym mowa w pkt 41.1.2) SIWZ; 

11) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt 41.1.11) SIWZ 
Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym 
Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie pzp dla tej czynności; 

12) na czynności o których mowa w pkt 41.1.12) SIWZ nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 
pkt 41.1.2) SIWZ; 

 
41.2.  Skarga do sądu: 
1) na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu; 
2) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego; 
3) skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni  

od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem; 

4) prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania 
odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania; 

5) skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia lub o zmianę 
orzeczenia w całości lub w części; 

6) w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 
odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

 
42.  Waluta w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:  
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
 
43.  Zaliczki: 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 
44.  Płatności częściowe: 
Zamawiający nie przewiduje zapłaty wynagrodzenia w częściach.  
 
45. Fakturowanie elektroniczne: 
1) Do przesyłania między Wykonawcami a Zamawiającym ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. poz. 2191). 

2) Narzędziem służącym do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami zamówień publicznych jest Platforma 
Elektronicznego Fakturowania (PEF) udostępniona przez ministra do spraw gospodarki pod 
adresem https://efaktura.gov.pl/. 

3) Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do 
Zamawiającego za pośrednictwem PEF na adres skrzynki PEPPOL zgodny z umową zawartą 
wg wzoru stanowiącego załącznik Nr I.4. do SIWZ. 

4) Wykonawca chcący wysyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne musi 
posiadać i wykorzystywać własne Konto Podmiotu na PEF. Jeżeli ustrukturyzowaną fakturę 
elektroniczną wysyła upoważniona przez Wykonawcę osoba lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej w treści tej faktury zamieszcza się stosowną adnotację 
o Wykonawcy. 

5) Wymagania techniczne i organizacyjne dla Konta Podmiotu na PEF, opis funkcjonowania PEF, 
przewodniki implementacyjne dokumentów XML i API opisane zostały pod adresem 
https://efaktura.gov.pl/dokumentacja/. 

6) Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami ustawy o 
podatku od towarów i usług oraz danych zawierających: 

http://www.mosir.zgora.pl/
mailto:zamowienia@mosir.zgora.pl
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a) informacje dotyczące odbiorcy płatności (zgodnie z umową zawartą wg wzoru stanowiącego 
załącznik Nr I.4. do SIWZ); 

b) wskazanie nr umowy zawartej wg wzoru stanowiącego załącznik Nr I.4. do SIWZ; 
c) inne, o ile są wymagane umową zawartą wg wzoru stanowiącego załącznik Nr I.4. do SIWZ. 
 
46.  Zmiany postanowień zawartej umowy: 
Możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian 
zawarta jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr I.4  do SIWZ. 
 
47.  Klauzula informacyjna wynikająca z RODO: 

Klauzula informacyjna zawarta w Załączniku nr IV.1 do SIWZ. 
 
48.  Inne postanowienia 
Sprawy nie określone w niniejszej SIWZ będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie przepisów 
ustawy pzp. 
 
 
 
Komisja:         

1. Marta Poźniak             - przewodniczący komisji   

2. Agnieszka Dudzińska  - sekretarz komisji    

3. Nikola Nowacka   - członek komisji    

                                                               
 
      ZATWIERDZAM 

 

                                                                                                          Dyrektor  

          Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
       Robert Jagiełowicz 

 
Zielona Góra, dnia 9 października 2020 r.      
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ZAŁĄCZNIK NR I.1 
 
ZAMAWIAJĄCY:   
Miasto Zielona Góra - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra,  
tel. (+48) 68 412 50 01, faks: (+48) 68 412 50 09    
e-mail: zamowienia@mosir.zgora.pl 
 

 
OFERTA  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W ZIELONEJ GÓRZE - LEŚNE ROWEROWE SZALEŃSTWO 

(postępowanie znak A.2300.5.2020) 
 

1.  WYKONAWCA  - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę: 

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

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

a) adres ….. ……………………………………………………………………………………………………..,  

b) województwo …………………………………. 

c) NIP/PESEL …………………….……………… 

d) KRS/CEiDG ………………………………….……… (adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej 
bazy danych, z której Zamawiający może samodzielnie pobrać odpis z właściwego rejestru lub 
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: ………………………………………..) 

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

f) Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem1:  

 TAK  NIE 

g) (adres do korespondencji ........................................................................................................... 

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

h) upełnomocniony przedstawiciel .................................................................................................. 

2.  Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – oferujemy2: 

2.1. wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto w wysokości 

......................................................  złotych (słownie:..................................................................... 

.......................................................................), na którą składa się: 

a) wynagrodzenie netto w wysokości ……………………… zł 

b) i podatek od towarów i usług3: 

  w wysokości ……. %4 zgodnie z ustawą o VAT 5  
albo 

  przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. … 
ust. ….pkt ….. ustawy o VAT5 lub 

                                                 
1 Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X (zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE 
mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 2 milionów euro; małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są 
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 
przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro. 
2 informacje podane przez Wykonawcę w pkt 2. stanowią podstawę oceny oferty wg kryteriów określonych w pkt 31 SIWZ 
3 wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X 
4 określić stawkę procentową 
5 przez „ustawę o VAT” należy rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2174) 

http://www.mosir.zgora.pl/
mailto:zamowienia@mosir.zgora.pl
mailto:zamowienia@mosir.zgora.pl


 A.2300.5.2020                                                              Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra 
tel. (+48) 68 412 50 01, faks: (+48) 68 412 50 09 

www.mosir.zgora.pl, e-mail: zamowienia@mosir.zgora.pl 

24 

  

  jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o 
VAT5 lub 

  jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej; 

2.2.  dodatkowy okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, ponad gwarancję określoną  
w pkt 3.5. SIWZ, o ……. (liczbę) miesięcy; 

2.3. realizację zamówienia przez nw. osoby: 

2.3.1. Personel Wykonawcy w zakresie budowy górskich tras rowerowych  

Osoba A 

…………………………………. (imię i nazwisko) – Personel Wykonawcy w zakresie budowy 
górskich tras rowerowych - posiadający doświadczenie przy realizacji ……. (ilość) zadań 
spełniających wymagania pkt 31.3.1 SIWZ, tj. 

l.p.  Doświadczenie (praktyka zawodowa)6 

1.  

2.  

Osoba B 

…………………………………. (imię i nazwisko) – Personel Wykonawcy w zakresie budowy 
górskich tras rowerowych - posiadający doświadczenie przy realizacji ……. (ilość) zadań 
spełniających wymagania pkt 31.3.1 SIWZ, tj. 

l.p.  Doświadczenie (praktyka zawodowa)6 

1.  

2.  

Osoba C 

…………………………………. (imię i nazwisko) – Personel Wykonawcy w zakresie budowy 
górskich tras rowerowych - posiadający doświadczenie przy realizacji ……. (ilość) zadań 
spełniających wymagania pkt 31.3.1 SIWZ, tj. 

l.p.  Doświadczenie (praktyka zawodowa)6 

1.  

2.  

 

2.3.2. Personel Wykonawcy w zakresie projektowania górskich tras rowerowych 

…………………………………. (imię i nazwisko) – Personel Wykonawcy w zakresie 
projektowania górskich tras rowerowych - posiadający doświadczenie przy realizacji ……. 
(ilość) zadań spełniających wymagania pkt 31.3.2 SIWZ, tj. 

l.p.  Doświadczenie (praktyka zawodowa)7 

1.  

2.  

 

                                                 

6 Szczegółowy opis zakresu posiadanego doświadczenia, potwierdzający wszystkie wymagania postawione w pkt 31.3.1 SIWZ. 

Podać informacje potwierdzające praktykę zawodową, tj. w szczególności: nazwa inwestora i zadania, pełniona funkcja i inne 
wymagane odpowiednio dla poszczególnego personelu Wykonawcy 

 

7 Szczegółowy opis zakresu posiadanego doświadczenia, potwierdzający wszystkie wymagania postawione w pkt 31.3.2 SIWZ. 

Podać informacje potwierdzające praktykę zawodową, tj. w szczególności: nazwa inwestora i zadania, pełniona funkcja i inne 
wymagane odpowiednio dla poszczególnego personelu Wykonawcy 
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3.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami  
(w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.  

4.  Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. 

5.  Oświadczamy, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegamy na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej nw. 
podmiotów8: 

1)  na potwierdzenie spełnienia warunku pkt …….9 SIWZ - ............................................. (nazwa 

(firma) podmiotu, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), ………………………………….……… (adres internetowy 

ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający może samodzielnie pobrać odpis z właściwego rejestru 

lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej); 

2)  na potwierdzenie spełnienia warunku pkt …….9 SIWZ - ............................................. (nazwa 

(firma) podmiotu, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), ………………………………….……… (adres internetowy 

ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający może samodzielnie pobrać odpis z właściwego rejestru 

lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej); 

3)  na potwierdzenie spełnienia warunku pkt …….9 SIWZ - ............................................. (nazwa 

(firma) podmiotu, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), ………………………………….……… (adres internetowy 

ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający może samodzielnie pobrać odpis z właściwego rejestru 

lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej); 

4) (…) 

Oświadczamy, że podmioty, spośród ww., na zdolnościach których polegamy w zakresie 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują roboty budowlane lub 
usługi w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia.  

6. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy przy udziale nw. Podwykonawców: 
1)  ........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia: 
-  ............................................................................................; 
-  ............................................................................................; 
2)  ........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia: 
-  ............................................................................................; 
-  ............................................................................................; 
3)  ........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia: 
-  ............................................................................................; 
-  ............................................................................................; 
4)  ........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia: 
-  ............................................................................................; 
-  ............................................................................................; 
5)  (…) 

7.  Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem. 

8. Wadium w wysokości 4.000,00 zł wniesione zostało w dniu .................. w formie …………… 
……….……………… (wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy nr 
…………………………………………………………..…………………………….); 

9.  Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy stanowiący załącznik Nr I.4 do SIWZ 
akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia  umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10.  Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej  
w ofercie (brutto) przed podpisaniem umowy. 

                                                 
8 skreślić jeżeli nie dotyczy 
9 Skreślić w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (treści 
oświadczenia Wykonawca nie składa) 
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11.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ 
tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

12. Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze SIWZ 
załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz 
braku podstaw do wykluczenia wg załącznika Nr I.2 do SIWZ; 

2) pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ, o ile Wykonawca 
polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem 
lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu 
zobowiązanego; 

3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; 

4) inne, aktualne oświadczenia i dokumenty, które należy rozumieć jako wskazane w rozumieniu  
§ 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia: 

a) .................................................................................................................................................. 
b) ………………………………………………………………………………………………………….. 

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu10. 

 
 
 
 
Ofertę sporządzono dnia .......................... 
 
 
 
      .............................................................................. 
                Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Skreślić w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (treści 
oświadczenia Wykonawca nie składa) 
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ZAŁĄCZNIK NR I.2 
 

O Ś W I AD C Z E N I E  
O  S P E Ł N I AN I U  W AR U N K Ó W  UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW  

DO WYKLUCZENIA 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 

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

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa  

nr A.2300.5.2020 pn. Budowa ścieżki rowerowej w Zielonej Górze - Leśne rowerowe szaleństwo 

 

ja/my (imię nazwisko) …..……………………………………………………………………………………….. 

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

reprezentując firmę (nazwa firmy)............................................................................................................. 

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

I.  jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że: 

1.  spełniam/ my warunki określone przez Zamawiającego pkt 5.1. SIWZ dotyczące: 

1) zdolności technicznej lub zawodowej; 

2. nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) z uwagi na 

okoliczności wymienione w pkt 5.2. SIWZ. 

dnia .......................... 
 
      .............................................................................. 
                      Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

II.  oświadczam/ my, iż podmioty wymienione w pkt 5 oferty, na zdolnościach których polegamy 

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu11: 

1.  spełniają warunki określone przez Zamawiającego pkt 5.1. SIWZ w zakresie w jakim 

powołujemy się na ich zasoby, dotyczące: 

1) zdolności technicznej lub zawodowej; 

2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1)  ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) z uwagi na 

okoliczności wymienione w pkt 5.2. SIWZ; 

dnia .......................... 
 
      .............................................................................. 
                      Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

dnia .......................... 
 
      .............................................................................. 
                      Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

                                                 
11 Jeżeli nie dotyczy - skreślić pkt II  
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ZAŁĄCZNIK NR I.4 
 

WZÓR UMOWY 

UMOWA NR _____________ 
 

 
zawarta w dniu …………………………w Zielonej Górze pomiędzy: 
 
Miastem Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP: 973-100-74-58 - Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra, reprezentowanym przez: 
Roberta Jagiełowicza - Dyrektora działającego na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta przy 
kontrasygnacie Olgi Barczyńskiej – Głównego Księgowego, zwanym w dalszej treści Umowy 
„Zamawiającym”  
 
a 
……………………………………………………………………. z siedzibą w…………………………...  przy 
ul…………………………………, zarejestrowanym w Wydziale ….. Krajowego Rejestru Sądowego w 
…………… pod nr …………, kapitał zakładowy w wysokości………………, NIP…………., 
Regon……………… lub (imię) …….. (nazwisko) ………….. zam. (adres miejsca zamieszkania) 
……………., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (imię) ………….. (nazwisko) ………….. 
(nazwa handlowa) ……………………..….. z siedzibą w (adres prowadzonej działalności gospodarczej) 
…………………………………… , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, 
zwanym w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”, z drugiej strony, 
 
zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”,  
zwana dalej „Umową”.  
 
o następującej treści:  

 
Wykonawca zamówienia został wybrany w ramach postepowania o udzielnie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). 

 
§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Budowa ścieżki 

rowerowej w Zielonej Górze - Leśne rowerowe szaleństwo” (działka nr 771/9, 771/10 obręb 

33 w Zielonej Górze) obejmującego w szczególności:  

1) sporządzenie Dokumentacji Projektowej polegającej na: sporządzeniu Projektu Budowlanego, 

dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszelkich wymaganych obowiązującymi 

przepisami opinii, decyzji, uzgodnień i pozwoleń, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 

budowę; 

2) wykonanie robót budowlanych zgodnie z przedmiotem zamówienia, Projektem Budowlanym 

oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w terminie określonym w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy,  

oraz wykonanie przez Wykonawcę wszystkich innych obowiązków opisanych w SIWZ z załącznikami, 
w tym opisie przedmiotu zamówienia i Umowie, zwanych dalej łącznie „Przedmiotem Umowy”.  

2. Integralnymi częściami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji Przedmiotu 

Umowy są następujące dokumenty:  

1) SIWZ wraz z załącznikami i ewentualnymi wyjaśnieniami (załączniki do SIWZ, o których mowa 

w pkt 2-3 poniżej stanowią odrębne pozycje niniejszej listy),  

2) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) - Załącznik nr I.3 do SIWZ;  

3) Oferta Wykonawcy z dnia ___________ roku wraz z załącznikami; 

3. W przypadku przewidzenia w SIWZ lub w PFU obowiązków Wykonawcy niewskazanych wprost 

w tekście Umowy, Wykonawca ma obowiązek je zrealizować.  
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4. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej, w tym 

SIWZ wraz z załącznikami, zapoznał się z nimi szczegółowo i nie wnosi do nich żadnych uwag 

ani zastrzeżeń, w szczególności potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe 

zrealizowanie Przedmiotu Umowy.  

5. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposób zgodny z prawem powszechnie 

obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, 

w szczególności nie naruszając praw osób trzecich. W razie jakichkolwiek wątpliwości Strony 

postanowienia Umowy będą rozumieć w taki sposób, by doprowadzić do ich zgodności 

z prawem.  

§2  
DEFINICJE 

Użyte w Umowie wyrazy i wyrażenia oznaczają:  
1) Inwestycja, inaczej Przedmiot Umowy: kompleksowa realizacja zadania pn.: „Budowa ścieżki 

rowerowej w Zielonej Górze - Leśne rowerowe szaleństwo”;  

2) SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o znaku sprawy 

A.2300.5.2020 wraz z załącznikami sporządzonymi i dołączonymi przez Zamawiającego; 

3) Dokumentacja:  

 Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU); 

 Mapa do celów projektowych - zostanie przekazana w dniu podpisania umowy; 

 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego – w trakcie realizacji. 

 

4) Dokumenty Wykonawcy: oznacza wszelkiego rodzaju dokumentację, do której wykonania 

będzie zobowiązany Wykonawca w ramach realizacji Umowy, która okaże się niezbędna dla 

prawidłowego i zgodnego z prawem i Umową wykonania Przedmiotu Umowy w szczególności te 

których wykonanie jest przedmiotem obowiązku wyraźnie nałożonego na Wykonawcę na 

podstawie Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w tym: PZJ, Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”), projekty technologiczne wykonania robót 

budowlanych (jeżeli dotyczy), oraz wszelkie inne opracowania niezbędne dla prawidłowej 

realizacji Inwestycji łącznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń oraz schematy technologiczne, projekty i instrukcje montażu 

oraz instrukcje obsługi oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami 

Prawa budowlanego. 

5) Projekt Budowlany – wykonany zgodnie z Umową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

6) Dokumentacja Projektowa (prace projektowe, projekty) – dokumentacja obejmująca Projekt 

Budowlany i projekt powykonawczy; 

7) Protokół Odbioru Końcowego: dokument potwierdzający wykonanie całości Przedmiotu 

Umowy sporządzany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. 

8) Teren Budowy: teren, na którym Wykonawca ma wykonać roboty budowlane, o których mowa 

w §1 ust. 1 pkt 2) Umowy wraz z obszarem zajmowanym przez urządzenia zaplecza budowy, 

w tym także znajdujące się tam obiekty budowlane oraz urządzenia techniczne.  

9) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;  

10) PZP: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;  

11) Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, wytworzone przez Wykonawcę lub osoby działające na podstawie umowy 

wiążącej je bezpośrednio lub pośrednio (w przypadku podwykonawstwa) z Wykonawcą (w 

szczególności przez projektantów) w ramach realizacji Umowy, w tym Projekt, a nadto, 

wszelkiego rodzaju dokumentacja projektowa i jej elementy (projekty warsztatowe), raporty, 

mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty;  
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§3  
TERMIN REALIZACJI 

1. Strony ustalają następujący termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy: od dnia podpisania 

umowy do 19.03.2021 r.  

2. Wykonawca oświadcza, że przy składaniu oferty w pełni uwzględnił wszelkie przewidywalne 

uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności wszelkie przewidywalne ryzyka, w 

tym warunki atmosferyczne mogące ograniczyć postęp realizacji Przedmiotu Umowy. 

§4  
PROJEKT BUDOWLANY, DOKUMENTY WYKONAWCY,  

DECYZJE I UZGODNIENIA 

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1) Wykonawca, zgodnie z Umową 

w szczególności:  

1) sporządzi Projekt Budowlany;  

2) przekaże Zamawiającemu jego egzemplarze,  

3) przeniesie prawo własności egzemplarzy,  

4) doprowadzi do uregulowania relacji praw autorskich do tych opracowań zgodnie z §13 Umowy, 

5) sporządzi wszystkie inne opracowania projektowe i dokumentację składającą się na Dokumenty 

Wykonawcy; 

6) uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, analizy, opinie 

i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i użytkowania Przedmiotu 

Umowy, w tym uzyska decyzję pozwolenia na użytkowanie (jeżeli dotyczy), które nie zostały 

uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu zawarcia Umowy (w 

niezbędnym zakresie w imieniu Zamawiającego) oraz opracuje wszelką wymaganą do tego celu 

dokumentację, wnioski do właściwych organów, podania, odwołania i inne pisma.  

2. Projekty będą wykonywane przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy w branżach zgodnych 

z posiadanymi uprawnieniami i certyfikatami.  

3. Przed przystąpieniem do wykonywania Projektu Budowlanego Wykonawca przeprowadzi wizje 

lokalne Terenu Budowy.  

4. W toku wykonywania Projektu Budowlanego:  

1) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia bieżących konsultacji oraz uzgadniania zakresu 

przygotowywanych prac projektowych i stosowanych w nich rozwiązań technicznych 

z Zamawiającym;  

2) Zamawiający może, w przypadku niezgodności proponowanej przez Wykonawcę treści 

Dokumentacji Projektowej z Umową, w tym załącznikami do niej, polecić Wykonawcy zmianę 

proponowanej  treści tej Dokumentacji;  

5. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu Projekt Budowlany do weryfikacji. 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu nie później niż na 3 dni robocze przed terminem 

rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych ostateczną Dokumentację Projektową (Projekt 

Budowlany) określającą sposób wykonania Przedmiotu Umowy wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami i wszelkimi innymi wymaganymi dokumentami. Wykonawca ponosi wyłączną 

odpowiedzialność za zgodność Dokumentacji Projektowej z Umową. 

7. Strony ustalają następujące zasady przekazywania zweryfikowanej i uzgodnionej  Dokumentacji 

Projektowej (Projekt Budowlany): 

1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokołem wymagane Umową egzemplarze 

Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany) jako załączniki do pisma, w którym Wykonawca 

określi zamierzony termin rozpoczęcia robót,  

2) liczba egzemplarzy: 4 szt. - sporządzoną w wersji papierowej oraz 1 szt. w wersji elektronicznej 

w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej na płycie DVD. 

3) wraz z Projektem Budowlanym Wykonawca w załączeniu do pisma przedstawi:  

a) oświadczenie projektantów sporządzających Projekt o sporządzeniu Projektu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,  
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b) oświadczenie Wykonawcy o sporządzeniu Projektu zgodnie z Umową, obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, stwierdzające nadto, że jest on kompletny punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć,  

c) dokumenty potwierdzające uregulowanie kwestii praw autorskich, wymienione w §13 poniżej.  

8. Wraz z przekazaniem egzemplarzy Projektu Budowlanego Zamawiający nabywa ich własność 

oraz własność nośników, na których zostały utrwalone.  

9. Wykonawca zobowiązuje się uregulować stosunki prawnoautorskie związane z Dokumentacją 

Projektową (Projektem Budowlanym), zgodnie z §13 Umowy.  

10. Niezależnie od akceptacji przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej oraz wszelkich innych 

jego uzgodnień oraz zatwierdzeń Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Dokumentację 

Projektową, jej treść i poprawność oraz skutki jej wykonania – w szczególności za wszelkie 

powstałe w związku z tym szkody bądź konieczność wykonania robót dodatkowych wynikających 

z konieczności zmiany Dokumentacji Projektowej.  

11. W każdym przypadku, w którym Wykonawca ma obowiązek uzyskać decyzję, uzgodnienie, 

zatwierdzenie itp. wystąpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym 

uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień, zatwierdzeń itp. w normalnym toku czynności 

w terminie umożliwiającym dochowanie terminu realizacji Przedmiotu Umowy. 

 
§5  

TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Terenem Budowy oraz obszarem przyległym, 

a wszelkie okoliczności i uwarunkowania mające znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy 

wynikające z lokalizacji zostały przez Wykonawcę uwzględnione w ofercie.  

2. Zamawiający przekaże Teren Budowy w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej 

informacji od Wykonawcy o uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę.  

3. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest::  

1) przekazać Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy;,  

2) dokonać rejestracji Dziennika budowy; 

3) przekazać Zamawiającemu pełnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do 

reprezentowania Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego we wszystkich sprawach 

związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.  

4. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do przedstawionych dokumentów. 

Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uzasadnione uwagi lub zastrzeżenia.  

5. Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokołu sporządzonego na piśmie 

przez Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiającego.  

6. Z dniem przejęcia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 

powstałe na obszarze Terenu Budowy wynikające z prowadzonych robót.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Budowy w należytym stanie i porządku 

przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy.  

8. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy 

i tereny przyległe do należytego stanu i porządku, w szczególności usunie z Terenu Budowy 

wszelkie rzeczy ruchome, które znalazły się na Terenie Budowy w związku z realizacją Umowy, 

a których umieszczenie na terenie budowy nie stanowi przedmiotu Umowy opisanego 

Dokumentacją Projektową, w szczególności takie jak: odpady, resztki materiałów budowlanych, 

materiały z rozbiórki, urządzenia budowlane, kontenery, urządzenia zaplecza i wykona wszelkie 

niezbędne prace porządkowe.  

9. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym przez niego, 

jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do Terenu Budowy i do każdego 

miejsca, w którym Wykonawca będzie wykonał roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu 

Umowy.  
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§6  
ROBOTY BUDOWLANE I USŁUGI POWIĄZANE 

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 2) Wykonawca, zgodnie z Umową:  

1) wykona roboty budowlane; 

2) sporządzi dokumentację powykonawczą w ilości zgodnej z zapisami § 15 ust. 3 pkt 3) niniejszej 

umowy.  

3) Wykona wszelkie inne prace i czynności konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy 

respektując ewentualne uwarunkowania wynikające z zezwoleń, uzgodnień lub decyzji 

uzyskanych w ramach prac projektowych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumentację budowy 

i dokumentację wynikającą z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowiącą podstawę wykonywania 

robót budowlanych) w tym w szczególności: Dziennik Budowy. 

3. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ppoż podczas 

wykonywania wszystkich czynności na Terenie Budowy. 

§7 
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie całości Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości: ___________ zł netto powiększone o podatek VAT … % tj. w kwocie: ____zł 

(słownie: …………………………), co stanowi kwotę: …………..… zł brutto (słownie: 

………………………….), zwane w dalszej części Umowy „Wynagrodzeniem”.  

2. Strony zgodnie ustalają że wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie 

wszystkich zobowiązań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym 

z Terenem Budowy i znajdującymi się na nim obiektami, wykonał wizję lokalną oraz niezbędne 

pomiary z natury i uwzględnił je przy sporządzaniu oferty, w tym wyceny.  

4. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wysokości Wynagrodzenia. 

5. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom  

i obejmuje wszelkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy w pełnym zakresie, 

w tym koszty wykonania wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę na mocy 

Umowy, koszty czynności przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu 

materiałów, jak również koszty sprzętu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania robót, 

koszty wytworzenia Dokumentów Wykonawcy, koszty uzyskania niezbędnych danych, opinii, 

uzgodnień, decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, koszty wszelkich robót, 

czynności, materiałów i rozwiązań nieopisanych lub niewymienionych w Dokumentacji 

Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu widzenia prawa, sztuki lub 

praktyki budowlanej, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych świadczeń, których 

wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego zakończenia Przedmiotu Umowy,  

§8  
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w toku realizacji Umowy będzie:  

a) Imię ________________________________  

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________  

mail: __________________________________ 

oraz/lub inna osoba wskazana pisemnie przez Zamawiającego.  

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest umocowany do reprezentowania Zamawiającego w toku 

realizacji Inwestycji, w szczególności do:  

1) podpisywania Protokołu Końcowego; 

2) oświadczenia o odmowie odbioru; 

3) reprezentowania Zamawiającego na naradach koordynacyjnych i radach budowy,  
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4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego.  

3. Przedstawiciel Zamawiającego nie jest upoważniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego.  

§9 
PERSONEL/PRZEDSTAWICEL WYKONAWCY 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do 

reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z realizacją Umowy, w tym 

także do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, jest:  

Imię ________________________________  
Nazwisko ________________________________  
tel. kom. ________________________________  
mali: ________________________________ 

2. Dokument potwierdzający udzielenie osobie, o której mowa w ust. 1 powyżej, pełnomocnictwa 

ogólnego w zakresie spraw związanych z realizacją Umowy w okresie do zakończenia realizacji 

Przedmiotu Umowy, stanowi załącznik do Umowy.  

3. W toku realizacji Umowy Wykonawca może wskazać inną osobę jako Przedstawiciela 

Wykonawcy – zamiast lub obok osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej. W takiej sytuacji 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument pełnomocnictwa zgodny z ust. 2 powyżej. 

Strony ustalają, że Wykonawca nie ustanowi równocześnie więcej aniżeli dwóch Przedstawicieli 

Wykonawcy.  

4. W razie powołania dwóch Przedstawicieli Wykonawcy, każdy z nich musi być umocowany do 

samodzielnego działania w imieniu Wykonawcy.  

5. W przypadku odwołania pełnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej 

osobie umocowanej przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy), odwołanie takie będzie 

skuteczne w stosunku Zamawiającego dopiero w chwilą złożenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę lub Przedstawiciela oświadczenia o odwołaniu takiego pełnomocnictwa.  

6. Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy osoby, 

w szczególności kierownik budowy i robót, winny władać językiem polskim w stopniu 

umożliwiającym komunikowanie się w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. 

W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na 

Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. Tłumacz taki winien posiadać umiejętność 

biegłego tłumaczenia zarówno w mowie, jak i piśmie oraz dysponować przynajmniej podstawową 

wiedzą techniczną w zakresie w jakim wykonywać będzie tłumaczenia.  

7. Do wykonania obowiązków wynikających z realizacji Umowy Wykonawca wyznacza osoby 

wymienione w Ofercie Wykonawcy. 

8. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 7 wymaga akceptacji Zamawiającego.  

9. Zamawiający jest upoważniony do zgłaszania uzasadnionych uwag co do personelu Wykonawcy 

w szczególności związanych z nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków. Wykonawca będzie 

zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego.  

10. Strony ustalają, że zmiana osób wymienionych w ust. 1, 3 oraz 7 w trybie określonym 

w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy.  

 
§10  

POROZUMIEWANIE SIĘ STRON 

1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją Umowy odbywać się będzie 

w drodze korespondencji pisemnej podpisanej przez:  

1) w imieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy,  

2) w imieniu Zamawiającego: Dyrektora MOSiR lub Przedstawiciela Zamawiającego; 
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2. Korespondencję w imieniu Stron może podpisać inna osoba wykazując się odpowiednim 

umocowaniem do działania w imieniu Strony.  

3. Strony dopuszczają możliwość przekazywania korespondencji pisemnej osobiście 

Przedstawicielowi Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru.  

4. Strony wskazują następujące adresy dla doręczenia im wszelkiej korespondencji związanej z 

Umową:  

1) Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra. 

2) Wykonawca: ____________________________________________________________.  

5. W toku realizacji Inwestycji Wykonawca i Zamawiający mogą, w formie notatki lub wymiany 

korespondencji pisemnej uzgodnić rodzaje spraw, w których komunikacja między Stronami 

będzie mogła być prowadzona w formie innej niż pisemna, w szczególności w formie e-mail.  

§11 
SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONYWCY CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA  

PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy dochowując najwyższej 

profesjonalnej staranności, zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub 

fachowej, sztuki inżynierskiej, właściwymi normami oraz powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa.  

2. Wykonawca zorganizuje wykonywanie robót budowlanych i innych prac, o których mowa w §5 

w sposób powodujący minimalizację uciążliwości dla osób trzecich, ze szczególnym 

uwzględnieniem właścicieli i najemców budynków lub terenów położonych w sąsiedztwie Terenu 

Budowy (jeżeli dotyczy) oraz utrzymanie należytego porządku na terenach przyległych i drodze 

dojazdowej a także ponosi odpowiedzialność za ochronę środowiska na Terenie Budowy i w jego 

otoczeniu. 

3. Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające odpowiednie 

kompetencje i doświadczenie. Obowiązek ten obejmuje zapewnienie, że wykonywaniem robót 

będą kierowały oraz same roboty będą wykonywały osoby posiadające stosowne kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia, w szczególności spełniające wymogi wskazane w SIWZ, jeżeli SIWZ 

takie przewiduje.  

4. We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania jakiejś części Przedmiotu 

Umowy musi najpierw wystąpić do Zamawiającego w celu uzyskania jego stanowiska albo 

określonego dokumentu (pełnomocnictwa etc.), Wykonawca złoży taki wniosek z takim 

wyprzedzeniem, by zajęcie przez Zamawiającego stanowiska lub przekazanie dokumentu 

w normalnym toku czynności wynikającym z Umowy nie wstrzymywało prac Wykonawcy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby 

wykonujące prace w zakresie: robót ziemnych, o ile czynności te nie będą wykonywane przez 

te osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Zamawiający zastrzega 

możliwość kontroli osób wykonujących ww. czynności na etapie realizacji przedmiotu umowy. 

Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę faktu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę poprzez przedłożenie: 

1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 
o pracę, 

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

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 

6. Przepisy ust. 5 stosuje się również do Podwykonawców z zachowaniem postanowień §23 ust.1 

pkt.13. 
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§12  
MATERIAŁY BUDOWLANE 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby 

budowlane będą jego własnością i będą dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa Budowlanego oraz 

zgodnie z wymaganiami SIWZ.  

2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych wyrobów budowlanych dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania w 

budownictwie. Nieprzedstawienie powyższych dokumentów może skutkować wstrzymaniem 

robót przez Zamawiającego lub odmową dokonania odbioru robót.  

3. Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego do przedstawiania 

dokumentów potwierdzających w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót budowlanych.  

 
§13  

PRAWA AUTORSKIE 

1. W zakresie dokumentacji leżącej po stronie Wykonawcy:  

1) Wykonawca zobowiązuje się, iż Dokumentacja Projektowa będzie zawierała pisemne 

oświadczenie Wykonawcy, że jest zgodna z Umową, obowiązującymi przepisami prawa i że jest 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2) Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe 

oraz zezwala na wykonywanie autorskich praw zależnych, na wszystkie prace projektowe 

(Dokumentacji Projektowej) i wszelkich opracowań Dokumentacji Projektowej objętej 

przedmiotem Umowy w odniesieniu do wszelkich znanych pól eksploatacji, zgodnie z ustawą z 

dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 t. j.). 

Przeniesienie praw autorskich następuje bezwarunkowo, na czas nieokreślony.   

3) Majątkowe prawa autorskie, o których mowa w pkt 2) obejmują w szczególności prawo do 

wyłącznego korzystania z Dokumentacji Projektowej będącej częścią przedmiotu Umowy, na 

zasadach wyłączności w kraju i za granicą, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności w 

zakresie: 

a) wykorzystania Dokumentacji Projektowej w całości lub w części, w celu realizacji przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w § 1, w całości lub etapami, 

b) wykorzystania Dokumentacji Projektowej w całości lub w części, w celu przygotowania i 

przeprowadzenia ewentualnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w całości lub 

etapami,  

c) utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji Projektowej w całości lub w części, 

d) wytwarzania każdą możliwą techniką egzemplarzy Dokumentacji Projektowej, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną lub techniką cyfrową, 

e) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumentację Projektową utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

f) rozpowszechniania Dokumentacji Projektowej w całości lub w części, w sposób inny niż 

określony wyżej, 

g) publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także 

publicznego udostępniania Dokumentacji Projektowej, 

h) wykorzystania w utworach multimedialnych, 

i) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy, 

j) wprowadzania zmian, skrótów, 

k) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

l) wykonywania zależnych praw autorskich,  

m) zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom, w przypadku gdy strony nie 

będą związane umową o pełnienie nadzoru autorskiego, 

n) wprowadzania do pamięci komputera. 
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4) Wykonawca oświadcza, że jest jedynym i wyłącznym właścicielem majątkowych praw autorskich 

do wykonanej w ramach niniejszej umowy Dokumentacji Projektowej. W przypadku zgłoszenia 

przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego w zakresie 

dotyczącym Dokumentacji Projektowej, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu 

ewentualnych wydatków i naprawienia poniesionych przez niego szkód na zasadach ogólnych 

określonych w kodeksie cywilnym. 

5) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne dokonywanie wszelkich przeróbek 

Dokumentacji Projektowej, jak i poszczególnych jej części, oraz wprowadzanie zmian, adaptacji, 

dokumentacji zamiennych i opracowań do sporządzonej w ramach Umowy Dokumentacji 

Projektowej, na wszelkich polach eksploatacji zgodnie z zapisem pkt.  2) i 3). 

6) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wraz z Dokumentacją Projektową zgodę 

autorów Dokumentacji Projektowej (w formie pisemnych oświadczeń) na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego przez Zamawiającego - wielokrotne dokonywanie wszelkich, niezbędnych 

z punktu widzenia Zamawiającego, zmian, uzupełnień lub adaptacji Dokumentacji Projektowej 

jako całości, jak również poszczególnych jej części składowych.  

7) W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w pkt 5) i 6), 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście 

złotych) za każdy dzień opóźnienia. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody 

wyższej niż zastrzeżona kara umowna, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody na 

zasadach ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym. 

8) W przypadku dokonywania zmian, projektów zamiennych, itp., na egzemplarzach opracowania 

będzie wymieniony twórca projektu pierwotnego, tytuł projektu pierwotnego oraz projektant 

zmian. 

9) Dla wypełnienia zobowiązania, określonego w zapisie pkt 8), Wykonawca w przekazanej 

Dokumentacji Projektowej określi, kto jest twórcą poszczególnych części projektu. Jeżeli 

Wykonawca nie dokona takiego przyporządkowania, za twórcę danej części projektu będzie 

uważana osoba podpisana na tej części projektu. 

10) Strony ustalają, że wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych oraz za przeniesienie na własność poszczególnych egzemplarzy Dokumentacji 

Projektowej i innych opracowań, powstałych w wyniku wykonywania przez Wykonawcę Umowy, 

zawiera wynagrodzenie, określone w § 7 ust. 1. 

11) Przeniesienie powyższych praw następuje w momencie przekazania Dokumentacji Projektowej 

i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z zapisami Umowy.  

12) Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja Projektowa nie jest obciążona żadnymi prawami, ani 

roszczeniami osób trzecich, oraz że nie udzielił dotychczas żadnych zezwoleń na korzystanie 

z niej. 

13) Wykonawca zobowiązuje się do nie wykonywania swoich autorskich praw osobistych do 

Dokumentacji Projektowej, jak również zapewni, że osoby, którym one przysługują nie będą 

wykonywały przysługujących im autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej.  

14) Wykonawca zobowiązuje się przekazać również Zamawiającemu, wraz z Dokumentacją 

Projektową, pisemne zobowiązania wszystkich autorów Dokumentacji Projektowej do 

niewykonywania osobistych praw majątkowych.     

2. Dokumentacja wykonawcza leżąca po stronie Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego w pełnym zakresie i nie może być realizowana przed pisemnym jej 

zatwierdzeniem.  

3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw osób trzecich, 

a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.  
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4. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia 

i ochrony Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami 

prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszaniem 

jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw własności przemysłowej związanych z realizacją 

przedmiotu Umowy.  

5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie o wszelkich roszczeniach i sporach 

sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko Zamawiającemu z powodu jego korzystania 

z jakichkolwiek praw własności przemysłowej udzielonych Zamawiającemu w ramach Umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności 

z tytułu roszczeń związanych z naruszaniem praw osób trzecich wskutek w szczególności 

rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego z Projektu Budowlanego. W przypadku 

wystąpienia przez osoby trzecie do Zamawiającego z roszczeniami z tego tytułu, Wykonawca 

zaspokoi te roszczenia. W przypadku zaspokojenia tych roszczeń przez Zamawiającego lub 

poniesienia w związku z tymi roszczeniami przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów, 

Zamawiający będzie mógł dochodzić od Wykonawcy pokrycia pełnej kwoty dokonanych 

wydatków.  

7. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy roboty budowlane, usługi 

i dostawy nie naruszają żadnych praw patentowych, projektowych, znaków chronionych 

zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich.  

§14 
PODWYKONAWSTWO 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona przedmiot umowy o którym mowa w § 1 

z udziałem Podwykonawcy (-ów): …………………………………………………………………, za 

działania lub zaniechania którego (-ych) ponosi pełną odpowiedzialność. 

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy (-om) wymaga zawarcia 

umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o 

charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące 

część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy Wykonawcą a innym podmiotem 

(Podwykonawcą), a także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między 

dalszymi Podwykonawcami. Umowy o podwykonawstwo stanowią załącznik do umowy. 

3. Postanowienia ust. 2 stosuje się do Podwykonawcy (-ów), o których mowa w ust. 1 oraz innych 

Podwykonawców i ich dalszych Podwykonawców, którym Wykonawca powierzy wykonanie 

części przedmiotu zamówienia. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, nie 

później niż w terminie 14 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy, o 

którym mowa w ust. 5, nie spełniającego wymagań ust. 4 i 12. Nie zgłoszenie w formie 

pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, o którym mowa w ust. 5 w terminie, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 
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7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o której mowa w 

ust. 7, w przypadkach o których mowa w ust. 4 i 12. Nie zgłoszenie w formie pisemnego 

sprzeciwu do przedłożonej umowy, o której mowa w ust. 7 w terminie, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym  uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są  dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy, o której mowa w § 7 ust. 1, chyba że wartość umowy o podwykonawstwo przekracza 

50.000 zł.  

10. Jeżeli umowa, o której mowa w ust. 9 przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

określony w ust. 4 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 23 ust. 

1 pkt 9). 

11. Postanowienia ust. 4 - 10  stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

Wszelkie zmiany dotyczące umowy o podwykonawstwo wymagają pisemnej formy, pod rygorem 

nieważności.  

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zapewni, aby w umowach 

z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami okres odpowiedzialności za wady nie był 

krótszy od okresu odpowiedzialności za wady wobec Zamawiającego, o którym mowa 

w §20 ust. 1. 

§15  
ODBIORY 

1. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie zapisami w Dzienniku Budowy i :  

1) Protokołem Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu (jeżeli dotyczy);  

2) Protokołem Odbioru Końcowego. 

2. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbiorów Robót Zanikających lub Ulegających 

Zakryciu:  

1) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o konieczności odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, na nie mniej niż 2 dni robocze przed terminem ich zakrycia w formie wpisu 

do Dziennika Budowy oraz powiadomienia zgodnego z regułami ustalonymi zgodnie z §10 

Umowy;  

2) W przypadku niezgodności zgłoszonych do odbioru robót z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, Umową lub Dokumentacją Projektową, Zamawiający odmówi odbioru i wezwie 

Wykonawcę do doprowadzenia robót do stanu prawidłowego,  

3) W przypadku prawidłowego wykonania robót i spełnienia wszystkich innych wymogów, 

Wykonawca sporządzi Protokół Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu przy 

udziale właściwego Kierownika Robót jako osoby zgłaszającej do odbioru lub dokona wpisu 

w Dzienniku Budowy,  

4) Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o konieczności odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu Zamawiającego lub zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie 

Zamawiającego, odkryć roboty, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt i 

odpowiedzialność;  

3. Strony ustalają następujące zasady dokonania Odbioru Końcowego:  

1) Odbiór Końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu wykonanego Przedmiotu Umowy, po 

stwierdzeniu jego zgodności z Dokumentacją Projektową, aktualnymi normami i przepisami 

technicznymi, oraz niniejszą Umową. 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie realizacji inwestycji (gotowość do odbioru) 

wpisem do dziennika budowy oraz odrębnym pismem. Zamawiający wyznaczy termin i 
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rozpocznie odbiór w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

3) Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia 

Odbioru Końcowego dokumentację powykonawczą - sporządzoną w wersji papierowej w 3 

egzemplarzach oraz wersja elektroniczna w formacie pdf oraz wersja edytowalna na płycie DVD 

również w 3 egz. z zastrzeżeniem pkt 4) poniżej, oraz inne dokumenty związane z przedmiotem 

odbioru, w szczególności: 

a) wpis Kierownika Budowy/Robót do Dziennika Budowy stwierdzający zakończenie wykonywania 

robót budowlanych i doprowadzenie do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także – w 

razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, oraz gotowość do Odbioru Końcowego 

robót.  

b) Oryginał Dziennika Budowy; 

c) Oświadczenie Kierownika Budowy/Robót o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę (jeśli wymagane); 

d) protokoły badań i sprawdzeń (jeśli wymagane); 

e) dokumenty potwierdzające możliwości zastosowania materiałów przy wykonaniu robót 

budowlanych. 

4) Po stwierdzeniu kompletności dokumentacji powykonawczej  (jednego egzemplarza) Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania skanu na płytę DVD w formacie pdf całości dokumentacji 

powykonawczej i przekazania jej w formie elektronicznej Zamawiającemu w uzgodnionym w 

protokole Odbioru Końcowego terminie. 

5) Wykonawca sporządza protokół Odbioru Końcowego zawierający wszelkie ustalenia, w 

szczególności wyznaczone przez Zamawiającego terminy usunięcia wad stwierdzonych podczas 

odbioru. 

6) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności Odbioru Końcowego, jeżeli w czasie 

jego trwania ujawniono istnienie takich wad i braków, które uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i braków oraz 

do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych 

lub niewykonanych. 

8) Zamawiający określi termin przeglądu technicznego Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 

przed upływem okresu rękojmi oraz termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad. 

§16  
PŁATNOŚCI 

1. Płatność za wykonany Przedmiot Umowy nastąpi po realizacji Przedmiotu umowy na podstawie 
faktury VAT wystawionej na poniższe dane:  

 Nabywca: Miasto Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP: 973-100-74-58;  

 Odbiorca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra. 

 Adres wysyłki faktury w wersji papierowej: 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra 

Ustrukturyzowane faktury elektroniczne: Skrzynka typ: NIP nr PEPPOL 9290117843.  

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół Odbioru Końcowego podpisany przez 

strony umowy bez zastrzeżeń.  

3. Strony postanawiają, że wynagrodzenie o którym mowa w §7 ust. 1 płatne będzie przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, ujęty w dniu 

dokonywania płatności na białej liście podatników VAT – wskazany na fakturze, w terminie 21 dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę 

dokumentów, w tym faktury VAT, z zastrzeżeniem ust. 6. 

4. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, o którym mowa w §7 ust. 1 wyłącznie na rachunek ujęty na 

białej liście podatników VAT. Do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku ujętego na białej 
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liście podatników VAT Zamawiający nie zapłaci wynagrodzenia, a brak tej zapłaty nie będzie 

skutkował zwłoką Zamawiającego w zapłacie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury, o której mowa w ust. 1, dowody 

potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, w szczególności kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców wraz z oryginałem oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę należności za roboty 

budowlane/dostawy/usługi wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oraz o 

zrzeczeniu się wszelkich roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego 

6. W przypadku nie przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 5 Zamawiający 

uprawniony jest do wstrzymania się z wypłatą wynagrodzenia i naliczenia kary, o której mowa w § 

23 ust. 1   pkt 8). 

7. Płatność za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy określony w §1 odbędzie się na podstawie 

faktury wystawionej na dane:  

Nabywca: Miasto Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP: 973-100-74-58 

Odbiorca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra. 

Ustrukturyzowane faktury elektroniczne: Skrzynka typ: NIP nr PEPPOL 9290117843.  

 Adres wysyłki faktury w wersji papierowej: 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra 

8. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku adresata 
faktury.  

9. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę wymagalnego wynagrodzenia Zamawiający dokonuje bezpośredniej 
zapłaty przysługującej odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (bez odsetek 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy), który zawarł: 

1) zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub 

2) przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi.  

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności: 

1) powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub 

2) powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

przedkładającego kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 9, Wykonawca może zgłosić 

w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności tej zapłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

informacji od Zamawiającego. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty; 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 

7 ust. 1. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 9 , postanowienia ust. 3 i 4 

stosuje się odpowiednio.  
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§17 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
  

1. Ustala się, iż dane osób kontaktowych, przedstawicieli Stron, innych osób zaangażowanych  

w realizację niniejszej  Umowy (np. pracowników, przedstawicieli i współpracowników Stron), są 

przetwarzane przez każdą ze Stron jako Administratora danych w znaczeniu określonym w art.4 

rozporządzeniem 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 Nr 119 str.1). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania klauzuli informacyjnej, zawartej w załączniku do 

Umowy swoim pracownikom, współpracownikom i przedstawicielom zaangażowanym w 

realizację niniejszej Umowy między Stronami, których dane będą przetwarzane przez 

Zamawiającego. 

§18  
POUFNOŚĆ 

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy, które nie 

są dostępne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawcę Umowy, będą traktowane jako 

poufne.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 

Umowy, jakie powziął lub poweźmie w toku jej realizacji, w tym zarówno w zakresie Przedmiotu 

Umowy, warunków oraz zasad jej wykonania. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do 

zachowania tajemnicy wszelkich opracowań, materiałów i innych informacji wyrażonych pisemnie 

lub w jakiejkolwiek innej formie, w tym także informacji przekazywanych lub udostępnianych w 

ramach bezpośrednich, roboczych kontaktów jego przedstawicieli z Zamawiającym, dotyczących 

Umowy i Przedmiotu Umowy lub związanych z Przedmiotem Umowy. Zachowanie informacji 

w tajemnicy obowiązuje także po ustaniu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich 

wszelkich danych, informacji dotyczących realizacji Umowy czy Przedmiotu Umowy a także 

informacji otrzymanych od Zamawiającego. Zobowiązanie to obejmuje także odpowiednie 

zabezpieczenie danych, czy informacji przy ich przekazywaniu za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość.  

§19  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, ROZKŁAD RYZYK 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody i inne 

następstwa realizacji Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający 

lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.  

2. Wszystkie koszty usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego i osób trzecich oraz wszelkich szkód 

na osobie, powstałych w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, w szczególności w 

przypadku niewłaściwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawcę, obciążają 

Wykonawcę.  

3. Za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na Terenie Budowy, oraz wyrządzone 

osobom trzecim ponosi odpowiedzialność Wykonawca i zobowiązany jest do ich naprawienia na 

własny koszt.  

4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia i doprowadzenia do stanu 

poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robót otoczenia 

miejsca budowy, dróg, instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego, na własny koszt.  
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§20  
RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy  

na okres …..… miesięcy i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 

miesięcy. 

2. Bieg gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty Odbioru Końcowego Przedmiotu 

umowy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy Odbiorze 

Końcowym. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminach 

określonych w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 

stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia ich przez 

Zamawiającego. 

6. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad w okresie gwarancji  

i rękojmi w wyznaczonych terminach, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad innemu 

podmiotowi na koszt Wykonawcy, który zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 

14 dni od daty otrzymania wezwania. 

§21  
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, tj. 

5 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 1, tj. w wysokości: …………………………. zł 

(słownie: …………………………… złotych …/100) w formie………………………….. . 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

stanowi załącznik do umowy. 

2. Strony ustalają, że część zabezpieczenia, tj. 70 % o równowartości kwoty: …………………….. zł, 

jest zwalniana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast pozostała część zabezpieczenia, tj. 30 

% o równowartości kwoty: ………………….. zł jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

3. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszący zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz, zobowiązany jest do odpowiedniego 

przedłużenia terminu udzielonych zabezpieczeń w terminie 3 dni bez wzywania przez 

Zamawiającego pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 23 ust.1 pkt. 11).   

 
§22  

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji i na  

sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość inwestycji stanowiącej załącznik do umowy. 

Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich 

podwykonawców. 

2. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed zakończeniem realizacji 

umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć 

Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia, z zachowaniem postanowień ust. 1 pod 

rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 23 ust.1 pkt. 12).   

3. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 

dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak 
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obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, w tym 

niezapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy bez 

zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 7 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiającego, 

o powyższych okolicznościach.  

§23  
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w § 3 ust. 1 terminu zakończenia realizacji 

inwestycji w wysokości 0,3% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1; 

2) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w protokole Odbioru Końcowego terminu 

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 7 ust. 1; 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn za które 

Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonaniem przez 

Wykonawcę przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową w wysokości 20% kwoty 

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

4) za odstąpienie od umowy w całości lub części, lub zaprzestanie jej wykonywania przez 

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

5) za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 14 ust. 4, ustalonego w umowie o 

podwykonawstwo, w wysokości 0,3% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1; 

6) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego zgodnie z § 14 ust. 5 terminu w przedłożeniu do 

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 

wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1; 

7) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonych w § 14 ust. 7 i 9 terminów przekazania kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1; 

8) za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o których mowa w § 16 ust. 5,  

liczonym od dnia doręczenia faktury, o której mowa w § 16 ust. 1 w wysokości 0,3% kwoty 

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

9) za każdy dzień zwłoki w dokonaniu czynności, o której mowa w § 14 ust. 10, liczonym od dnia 

określonego w wezwaniu w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 

ust. 1; 

10) za zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego w wysokości 

0,4% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy taki przypadek; 

11) za nie zrealizowanie obowiązku przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o którym mowa w § 21 ust. 3 w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1; 

12) za każdy dzień zwłoki za nie zrealizowanie obowiązku przedłużenia terminu ważności 

ubezpieczenia, o którym mowa w § 22 ust. 2 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1; 

13) za niezrealizowanie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w §11 

ust. 5 i 6 Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł 

brutto za każdą osobę zatrudnioną na podstawie innej, niż wymagana. 
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14) za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego lub 

uzgodnionego przez Strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub 

gwarancji, o którym mowa w § 20 ust. 5 w wysokości 5.000,00 zł  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu budowy, o którym mowa w § 5 ust.2 – w wysokości 

0,01 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1; 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego z wyłączeniem par. 

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

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

§24 
ODSTĄPIENIE 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie ustalonym w § 3 ust. 1 bez uzasadnionych przyczyn, 

lub zaprzestał ich wykonywania w okresie obowiązywania umowy i nie podejmuje ich mimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego, 

3) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom niniejszej umowy 

lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje w 

zakreślonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania, 

4) rozpoczęła się likwidacja Wykonawcy;  

5) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.  

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o okolicznościach, o których mowa ust. 1 i 2 umowy.  

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§25  
ZMIANY UMOWY 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku  

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 

1) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy 

skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu, nazwy, osób 

reprezentujących Wykonawcę; 

2) w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy, pod warunkiem że: 

a) zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac wykraczających poza przedmiot zamówienia 

określony w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, których wykonanie w 

sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zrealizowanie przedmiotu umowy; 

b) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność wprowadzenia innych rozwiązań, niż 

zakładano w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert; 

c) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te 

przepisy narzucają;  

d) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia; 

e) organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie; 

f) zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji 

danych, zgód bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; 
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g) wystąpiły złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej lub normami technicznymi mające wpływ na zrealizowanie przedmiotu umowy; 

h) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych elementów 

przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; 

i) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością (powódź, trzęsienie ziemi, 

pożar, itp.), w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążącego 

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;  

j) zaszła okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, będąca następstwem działania organów 

administracji w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydania przez 

organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;  

3) w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w stosunku do 

przewidzianych w SIWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod warunkiem, 

że zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno – użytkowych przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 1 i będą korzystne dla Zamawiającego. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności: 

a) powodujących poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia; 

b) wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów; 

c) powodujących obniżenie kosztu ponoszonego na eksploatację i konserwację wykonanego 

przedmiotu zamówienia;  

4) w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ wraz 

z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, pod warunkiem, że wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek 

roszczenia związane z ograniczeniem zakresu realizacji umowy. Zapłata wynagrodzenia za 

wykonane prace nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu inwentaryzacji wg stawek i cen 

jednostkowych przyjętych przez Wykonawcę do kalkulacji oferty; 

5) w zakresie powierzenia części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy (-om) lub dalszym 

Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawców, o których mowa w § 14 ust. 1 lub wprowadzenia 

innych Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia wymagań 

określonych w § 15 dotyczących umowy o podwykonawstwo; 

6) w zakresie zmiany podmiotu, na którego potencjale opierał się Wykonawca składający 

ofertę. Zmiana jest możliwa, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie 

Zamawiającemu spełnienie warunków udziału w postępowaniu w takim samym lub większym 

stopniu i zakresie co podmiot wskazany w ofercie oraz braku podstaw do wykluczenia 

określonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) w zakresie zmian personalnych wśród osób ze względów losowych, służbowych, z powodu 

niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z powodu innych istotnych przyczyn, pod 

warunkiem, iż nowowprowadzane osoby spełniają wymagania określone w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1 Wykonawca musi uzyskać zgodę 

Zamawiającego na powierzenie obowiązków nowej osobie, po uprzednim pisemnym 

udokumentowaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ. W 

przypadku zmiany osób po stronie Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o takim 

fakcie; zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy; 

2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego 

zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń 

Wykonawcy do ich dokonania. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod 

rygorem nieważności, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 5). Podstawą 

wprowadzenia zmiany jest pisemne wystąpienie Strony, która jest inicjatorem jej wprowadzenia.  
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§26 
 ZAKAZ CESJI 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 
dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy i to zarówno pieniężnych jak 
i niepieniężnych.  

§27 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.   

2. Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy, w tym o zapłaty, które nie zostaną 

rozwiązane polubownie, Strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla 

siedziby Zamawiającego.  

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

 
Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy: 

 SIWZ z załącznikami, 

 oferta Wykonawcy z załącznikami, 

 zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

 kopia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej, 

 umowy o podwykonawstwo 

 klauzula informacyjna. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                 WYKONAWCA 
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Załącznik do umowy 

 
Klauzula informacyjna dla kontrahenta oraz pracowników i współpracowników kontrahenta, 

których dane będą przetwarzane przez MOSiR w związku z realizacją Umowy 

 
Szanowni Państwo, 

w związku z zapisami art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, str.1) informujemy, że: 

 
1) Administratorem danych osobowych (ADO) osób uczestniczących w realizacji umów/porozumień zawartych 

z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą przy 
ul. Sulechowskiej 41, 65-022 Zielona Góra, e-mail mosir@mosir.zgora.pl. 

2) W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-
mail rodo@mosir.zgora.pl. 

3) Dane kontrahenta, w tym pracowników i współpracowników kontrahenta, mogą być przetwarzane w celu: 
a. przygotowania, zawarcia i realizacji umowy/porozumienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO); 
b. dokumentowania poprawnej realizacji umowy/porozumienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami; 
c. realizacji obowiązku prawnego polegającego na prowadzeniu dokumentacji księgowej, archiwizowaniu 

dokumentacji dotyczącej m.in. zawartych umów, dostaw, rozliczeń, reklamacji, dokumentacji księgowej 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w związku m.in. z przepisami ustawy o rachunkowości oraz 
ordynacji podatkowej); 

d. prowadzenia korespondencji w związku z działalnością Administratora (w bieżących sprawach, w tym 
w sprawie wykonywania umów między Administratorem a Pani/a pracodawcą bądź podmiotem który 
reprezentujesz, odpowiadania na pytania) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. 

4) Dane osobowe kontrahenta, w tym pracowników i współpracowników kontrahenta mogą być udostępniane 
następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: 

a. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 
b. brokerowi PEF (Platformy Elektronicznego Fakturowania); 
c. podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora na podstawie stosownych umów w zakresie 

świadczenia obsługi informatycznej i programistycznej bądź świadczenia usług hostingu w przypadku 
kontaktu drogą mailową; 

d. obsłudze prawnej; 
e. bankowi i operatorowi płatności, w przypadku prowadzenia rozliczeń finansowych; 
f. operatorom pocztowym, w przypadku prowadzenia korespondencji; 

5) Okres przechowywania Pani/a danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. W przypadku gdy 
podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy/porozumienia, dane będą 
przetwarzane do momentu jej zakończenia, a po tym czasie do czasu wygaśnięcia ew. roszczeń. Okres 
przetwarzania danych może także wynikać z przepisów prawa, w przypadku gdy stanowią one podstawę 
przetwarzania. Okres przetwarzania danych może być dodatkowo przedłużony w przypadku, gdy 
przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Jeśli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. 

6) Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, posiada prawo do: 
a. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO); 
b. sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 

RODO); 
c. do żądania usunięcia danych osobowych tzw. „prawo do bycia zapominanym” (art. 17 RODO); 
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO); 
e. przenoszenia danych (art. 20 RODO). 

7) Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych, w 
szczególności w przypadku gdy administrator przetwarza Pani/a dane na podstawie prawnie 
usprawiedliwionego interesu – lit. f RODO (art. 21 RODO). 

8) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, posiada Pan/i prawo do jej wycofania. 
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce  
do momentu wycofania zgody. 

9) Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

10) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa dot. zawarcia 
umowy/porozumienia i prowadzenia rozliczeń finansowych, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
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11) Jeśli dane osobowe nie zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio przez Panią/a, Administrator 
pozyskał je od Pana/i pracodawcy lub od kontrahenta/współpracownika, którego Pan/i reprezentuje. 

 

Informujemy również, iż część terenów i obiektów zarządzanych przez MOSiR objęta jest monitoringiem. 

1) Administratorem danych osobowych uzyskanych w ramach monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 41, 65-022 Zielona Góra, e-mail 
mosir@mosir.zgora.pl 

2) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 
rodo@mosir.zgora.pl 

3) Monitoring stosowany jestw celu: 
a. ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa na terenach i obiektach zarządzanych przez MOSiR, 

rozstrzygania incydentów które mogłyby narazić MOSiR na szkody na podstawie: art. 222 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym,  

b.  wypełnienia obowiązku prawnego w przypadku organizowania imprez masowych, wynikającego z 
ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. 

4) Nagrania z monitoringu mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: 
a. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
b. podmiotom przetwarzającym dane na rzecz administratora na podstawie umów powierzenia, 
c. osobom trzecim, które udowodnią swój interes prawny, co do otrzymania zapisu z monitoringu. 

5) Nagrania będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku 
imprez masowych nagrania będą przetwarzane przez co najmniej 60 dni. W przypadku zaistnienia 
konieczności przechowywania nagrania do celów dowodowych, może nastąpić wydłużenie wskazanych 
okresów przechowywania nagrań. 

6) Każda osoba z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: zwrócić się do nas z żądaniem 
dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7) Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) W celu nie udostępniania danych należy nie przebywać w obszarze nagrań kamer. 
 

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2171 t.j. )                  
w trakcie imprez masowych w wybranych obszarach następuje rejestracja dźwięku. 
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ZAŁĄCZNIK NR II.1 
 

O Ś W I AD C Z E N I E  
składane na podstawie art. 24 ust. 11  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)  

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa  

nr A.2300.5.2020 pn. Budowa ścieżki rowerowej w Zielonej Górze - Leśne rowerowe szaleństwo 

 

ja/my (imię nazwisko) ……………………………………………………………………………………..... 

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

reprezentując firmę (nazwa firmy)............................................................................................................. 

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

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że12: 

  nie należę/my do grupy kapitałowej13 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z Wykonawcami, którzy 

złożyli w niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe;  

  należę/my do grupy kapitałowej7 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli 

w niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe. W celu wykazania, że istniejące między 

nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia przedstawiamy stosowne dokumenty i/lub informacje, stanowiące 

załącznik do niniejszego oświadczenia. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
dnia .......................... 
 
 
      .............................................................................. 
                Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X 
13 Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów jest mowa o grupie kapitałowej - rozumie się 

przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego 
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 
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ZAŁĄCZNIK NR III.1 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa  

nr A.2300.5.2020 pn. Budowa ścieżki rowerowej w Zielonej Górze - Leśne rowerowe szaleństwo 

przedstawiam/ my: 

W Y K AZ  R O B Ó T  B U D O W L AN Y C H 14 
 

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z  podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane oraz dowody15 
(stanowiące załącznik do niniejszego wykazu) określające czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności z informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone 

 

Lp. 
Rodzaj (zakres, 

przedmiot) 
zamówienia 16  

Wartość 
zamówienia 

(zakresu 
zgodnego z 
pkt 5.1.1. 

SIWZ) 

Okres 
(data) 

wykonania 

Miejsce wykonania 
przedmiotu 
zamówienia  
(np. adres) 

Podmiot, na rzecz 
którego  

wykonano robotę 
budowlaną  

(z podaniem 
danych 

teleadresowych) 

Uwagi17 

1 

      

2 

      

3 

      

(…) 

      

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
........................ dnia .................... 
                                                     
                                                                       ................................................................................. 
                                                                    Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

 

 

                                                 
14 Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.1.1. SIWZ;  
15 Szczegółowe wymagania w zakresie dowodów określa pkt 7.6. SIWZ 
16 Szczegółowy opis zakresu zrealizowanych zadań, potwierdzający wymagania postawione w pkt 5.1.1. SIWZ; Należy 
wyodrębnić wartość i zakres wykonanych robót budowlanych spełniających wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, jeżeli Wykonawca 
wykonał je w ramach innych wielozakresowych zadań 
17 W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów należy wpisać „zobowiązanie do współpracy” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie 
tego podmiotu lub osoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia, spełniające wymagania pkt 6.3. SIWZ. 
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ZAŁĄCZNIK NR III.2 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa  

nr A.2300.5.2020 pn. Budowa ścieżki rowerowej w Zielonej Górze - Leśne rowerowe szaleństwo 

przedstawiam/ my: 

WYKAZ OSÓB18 
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi  wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie dysponowania osobami 
 

Lp. Nazwisko i imię 
Opis posiadanych 

kwalifikacji zawodowych19 

Funkcja (rola) 
w realizacji 
zamówienia 

Podstawa 
dysponowania, 
o której mowa w 
pkt 6.3. SIWZ20 

1 

 
 
 

   

2 

    

3 

    

4 

    

(…) 

    

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

  
........................ dnia ..................... 

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

                     Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

 
 

                                                 
18 Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.1.2. SIWZ;  
19 Szczegółowy opis zakresu posiadanych uprawnień budowlanych i innych wymagań, potwierdzający wymagania postawione w 
pkt 5.1.2. SIWZ 
20 W przypadku, gdy wykonawca dysponuje wskazaną osobą na podstawie stosunku prawnego łączącego go bezpośrednio z tą 
osobą należy wpisać „dysponowanie bezpośrednie”. Natomiast w przypadku, gdy wskazana osoba jest udostępniana przez inny 
podmiot (podmiot trzeci) należy wpisać „dysponowanie pośrednie” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego 
podmiotu (podmiotu trzeciego) do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia, spełniające wymagania pkt 6.3. SIWZ.  
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ZAŁĄCZNIK NR IV.1 
 

Klauzula informacyjna dla Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę 
oraz innych osób występujących w dokumentacji Wykonawcy, których dane osobowe będą 

przetwarzane przez MOSiR w Zielonej Górze w związku z ubieganiem się o udzielenie 
zamówienia publicznego o nazwie ,, Budowa ścieżki rowerowej w Zielonej Górze - Leśne 

rowerowe szaleństwo” 

 

Szanowni Państwo,  

w związku z zapisami art. 13 i 14  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 
119, poz. 1) informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych (ADO) osób występujących w dokumentacji Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 41, 65-022 
Zielona Góra, e-mail mosir@mosir.zgora.pl. 

2) W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się Inspektorem Ochrony 
Danych, e-mail rodo@mosir.zgora.pl. 

3) Dane przetwarzane będą w celu: 
a. koordynacji, rozstrzygnięcia i udokumentowania wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z 

ustawą z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 
ze zm.), w związku z Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), 

b. prowadzenia korespondencji w związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie 
publiczne Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego 
realizacją prawnie uzasadnionego interesu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4) Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: 
a. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. 

NIK, Urząd Miasta Zielona Góra, Urząd Zamówień Publicznych), 
b. obsługa prawna, 
c. operatorzy pocztowi, 
d. inni oferenci, 
e. osoby występujące o udzielenie informacji publicznej. 

5) Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zgodnie z 
uzasadnionym interesem administratora np. przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia 
związane z rozstrzygnięciem zamówienia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie, dane 
będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. 

6) Posiada Pan/i prawo, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa: 
a. dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 
b. żądania ich sprostowania, 
c. żądania ich usunięcia, 
d. żądania ich ograniczenia przetwarzania,  
e. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

7) W przypadku gdyby umożliwienie dostępu do danych osobowych oraz udzielenie informacji, o 
których mowa w art. 15 ust. 1– 3 RODO (a w szczególności informacji na temat celów 
przetwarzania, kategorii danych, odbiorców danych, okresu przechowywania danych, 
przysługujących praw), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, MOSiR może żądać od 
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu. 

8) Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych 
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu. 
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9) Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych, w 
szczególności w przypadku gdy administrator przetwarza Pani/a dane na podstawie prawnie 
usprawiedliwionego interesu – lit. f RODO. 

10) W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, posiada Pan/i prawo do jej wycofania. 
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do 
momentu wycofania zgody. 

11) Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

12) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.). 

13) Pana/i dane zostały pozyskane od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia 
publicznego ,,Remont i modernizacja systemu wentylacji wraz z układem chłodniczym w Hali 
Akrobatycznej  przy ul. Urszuli 22 w Zielonej Górze’’. 
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