
„WAWRZASZEK ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała, Polska 
tel. +48 (33) 82 70 830, fax +48 (33) 81 62 270, e-mail: biurobr@wiss.com.pl, www.wiss.com.pl 
KRS 0000539689, REGON 241784124, NIP 937-263-74-77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla 
postępowania o zapytanie ofertowe udzielane 

zgodnie z zasadą konkurencyjności 
w związku z realizacją projektu Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0041/16 z dnia 28.03.2017 r.pt: 

„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów 

specjalnych i ratowniczych” w ramach Działania 2.1: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R 

przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 
 

Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie 
innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych 

– obiekt A Laboratorium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bielsko - Biała, 29.04.2019 r. 



 

 
 

 

 2 

 
Spis treści 
1. Nazwa i adres Zamawiającego ........................................................................................................ 4 

2. Tryb udzielenia zamówienia ............................................................................................................ 4 

3. Opis przedmiotu zamówienia .......................................................................................................... 4 

4. Termin wykonania ........................................................................................................................... 5 

5. Okres i warunki gwarancji ............................................................................................................... 5 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków ................................................................................................................................................ 5 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu ...................................................................................... 6 

8. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ...................................... 7 

9. PODWYKONAWCY ........................................................................................................................... 8 

10. Termin związania ofertą. ............................................................................................................. 8 

11. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami ............................ 9 

12. Opis sposobu przygotowywania ofert. ........................................................................................ 9 

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. ........................................................................ 10 

13. Opis sposobu obliczenia ceny. ................................................................................................... 10 

14. Zasady poprawiania omyłek rachunkowych ............................................................................. 11 

15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert .................................................................. 11 

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego .............................................................................. 12 

17. Istotne dla  stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zapytania ofertowego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zapytania ofertowego na takich 

warunkach. ............................................................................................................................................ 13 

18. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zamawiający przewiduje 

udzielanie takich zamówień .................................................................................................................. 13 

19. Podwykonawcy .......................................................................................................................... 13 

20. Postanowienia końcowe............................................................................................................ 14 

21. Załączniki ................................................................................................................................... 16 

Załącznik nr: 1 ............................................................................................................................. 17 

Załącznik nr: 2 ............................................................................................................................. 19 



 

 
 

 

 3 

Załącznik nr: 3 ............................................................................................................................. 20 

Załącznik nr: 4 ............................................................................................................................. 21 

Załącznik nr: 5 ............................................................................................................................. 22 

Załącznik nr: 6 ............................................................................................................................. 34 

Załącznik nr: 7 ............................................................................................................................. 35 

Załącznik nr: 8 ............................................................................................................................. 36 

Załącznik nr: 9 ............................................................................................................................. 37 

Załącznik nr: 10 ........................................................................................................................... 38 

Załącznik nr: 11 ................................................................................................................................. 48 



 

 
 

 

 4 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 
Zamawiającym jest  „WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o.” SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
Adres Zamawiającego: ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała.  
godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530,  
tel.: 33 82 70 830,  e-mail: biurobr@wiss.com.pl  

 
2. Tryb udzielenia zamówienia 

 
Postępowania o zapytanie ofertowe udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności. 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 lipca 2017 r. 
- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2016r. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy pn. „Utworzenie Centrum Badawczo – 
Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych” w 
oparciu o dokumentację budowlano – wykonawczą, wykonaną przez Agencja Projektowa Archikon 
Ziemski Wojciech, ul. Szczęśliwa 24, 43-300 Bielsko-Biała pn. „Projekt budowy ośrodka badawczo - 
rozwojowego samochodów specjalnych z częścią serwisowa oraz montaż urządzenia do badania 
statycznego kąta pochylenia samochodu” na działkach nr 394/32, 434/18, 434/19, 960/14 przy ul. Ks. 
Jana Kusia 145, obręb Mikuszowice Krakowskie w Bielsku-Białej 
 
1) W ramach zadania wykonać należy: 
- Roboty ziemne,  fundamenty i posadzka (podbudowa oraz płyta) 
- Hala - konstrukcja żelbetowa, wylewki oraz roboty murowe 
- Antresola w hali - słupy, strop oraz schody żelbetowe 
- Dach - dźwigary dachowe, blacha trapezowa, świetliki dachowe 
- Stolarka okienna, drzwiowa 
- inne prace konieczne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy 
 
2) Wymagania techniczne zostały określone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót. 
3) Przedmiot zamówienia wykonany zostanie zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy 
technicznej, obowiązującymi normami. 
4) Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z zastosowaniem materiałów i urządzeń zgodnych z 
dokumentacją projektową, normami polskimi, posiadających wymagane przepisami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie  oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
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5) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do 
zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy w/w roboty i czynności zostały 
przewidziane na dzień złożenia oferty. 
6) Tam gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie (marka, 
znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, Zamawiający dopuszcza 
oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, 
użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót oraz 
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 
Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w przedmiarze robót oraz w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do niniejszej  
specyfikacji. Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa ogranicza się dostęp do 
dokumentacji projektowej przy czym jest możliwość uzupełnienia wyłączonego przedmiotu 
zamówienia do potencjalnego wykonawcy, który zobowiąże się do zachowania poufności w 
odniesieniu do przedstawionych informacji.  
Potencjalny wykonawca występuje do zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji 
projektowej wraz z podpisaną umową o poufności stanowiącą załącznik do niniejszej specyfikacji. 
 
Nazwa i kod CVP: 45000000-7 - Roboty budowlane 
 
 

4. Termin wykonania 
  

Wymagany terminem realizacji jest  okres : od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021 r. 
 

5. Okres i warunki gwarancji 
 
Wymagany minimalny okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia wynosi   24 miesiące. 

 
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 
Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Wykonawca musi wykazać iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie (w 
szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej dwa 
zamówienia polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie hali w konstrukcji żelbetowej 
prefabrykowanej o wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł brutto każde. 
Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia zał. nr 2 do SIWZ.  
 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: 
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 
Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie tj. minimum: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ocena 
spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 2  
 
5. sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 
Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 
 
 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu 
1.1. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; 
1.2. wykaz wykonanych głównych robót budowlanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, miejsca i podmiotów, na rzecz których roboty 
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie – wzór wykazu 
stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; 
1.3 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – wzór 
wykazu stanowi zał. nr 7 do SIWZ 
 
 
2. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,  
2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  
Chyba że zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 
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2.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2.2 SIWZ, składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 
2.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.2.2 SIWZ, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, 
wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
2.4. Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.  
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
Wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 
 
Uwaga w/w dokumenty winny potwierdzać spełnianie poszczególnych warunków na dzień składania 
ofert. 
 
3. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej i opatrzonej 
klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby do tego uprawnione zgodnie   z § 7 Rozporządzenia 
Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z 
oryginałem na każdej stronie.  
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych 
walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano wartość 
przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia na 
stronie Zamawiającego.  
 
 

8. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 
Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich 
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zapytania ofertowego. W takim przypadku, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo 
w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez 
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wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Przykładowy wzór 
pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 
2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 
spełnienie przez nich warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 8 SIWZ oceniane 
będzie łącznie, zaś badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzone będzie w odniesieniu do 
każdego z Wykonawców. 
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani 
przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 
4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 
5) Wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą  solidarnie 
odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych 
w zakresie nie uregulowanym przez umowę między wykonawcami wspólnie ubiegającymi się 
o udzielenie zamówienia regulują przepisy kodeksu cywilnego. 
 

9. PODWYKONAWCY  
 
1) Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia: 
a) Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie podwykonawstwa. Zamawiający nie nakłada na 
Wykonawcę obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. 
b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wskazał części zamówienia, które zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca 
powołuje się. 
2) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa, których 
niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 
a) określenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, 
b) termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, 
c) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, 
d) termin płatności faktury – nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostaw ,  
e) określenie iż, należność regulowana będzie do 30 dni  licząc od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury, 
f) uregulowania dotyczące odpowiedzialności podwykonawcy za niewykonanie, nienależyte 
wykonanie lub opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy o podwykonawstwo. 
3) Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, 
z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania 
Zamawiającemu: 
Nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo w zakresie 
wszelkich dostaw i usług o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zapytania 
ofertowego.  
 

10. Termin związania ofertą. 
1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert.  
2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z 
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ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 

11. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
1) Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Dla poszczególnych czynności wystarczające 
jest dokonanie czynności drogą elektroniczną na adres: biurobr@wiss.com.pl . Forma elektroniczna 
jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy 
pisemnej: 
- złożenie Oferty;  
- zmiana Oferty;  
- powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty.  
2) Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub drogą elektroniczną e-mail, każda ze 
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
 

12. Opis sposobu przygotowywania ofert. 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.  
4. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z 
zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.  

Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to 
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania 
oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub 
kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.  

5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony 
wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 
polskojęzyczna jest wersją wiążącą.  

6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy.  

7. Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub 
parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde 
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem powinny być 
parafowane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.  
9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których 
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 
muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były 
trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie 
się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do 
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których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.  
10. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
12. Formularz oferty, inne oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w specyfikacji, muszą być 

podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
13. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, która zostanie powierzona 

podwykonawcom zgodnie z zapisami określonymi w pkt 11 SIWZ. 
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

a. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Bielsku-Białej przy ul. 
Leszczyńskiej 22 w recepcji, w terminie do dnia 31 maja 2019 roku, do godziny 10.30.  

b. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości 
bez uszkodzenia tego opakowania. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres 
Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:  
 

Oferta przetargowa na zadanie pn.: 
Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie innowacyjnych 

rozwiązań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych – obiekt A Laboratorium 
– NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 31.05.2019 r. godz. 11:00. 

 
c. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie 

niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.  
d. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 
wprowadzeniu zmian przez terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie 
odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” z powołaniem się na numer pod jakim 
została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

e. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Koperty ofert wycofanych 
nie będą otwierane i zostaną zwrócone na adres wskazany przez Wykonawcę.  

f. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Leszczyńskiej 22 w Bielsku-
Białej, w pokoju konferencyjnym, w dniu 31 maja 2019 roku, o godzinie 11.00. 

g. „ Otwarcie ofert jest niejawne, natomiast zostanie zamieszczona informacja na stronie 
internetowej Zamawiającego z informacją o wynikach postępowania. 

13. Opis sposobu obliczenia ceny. 
1) Wykonawca określi cenę na podstawie sporządzonego przez siebie kosztorysu  uproszczonego lub 
szczegółowego, zgodnego z dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ. Podana cena będzie ceną 
ryczałtową w rozumieniu art. 632 § 1 kodeksu cywilnego i powinna uwzględniać wszelkie niezbędne 
koszty wykonania przedmiotu zamówienia.  
2) Cena winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zapytania ofertowego 
3) Nie przewiduje się rewaloryzacji ceny. 
4) Nie dopuszcza się stosowania tzw. upustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak 
również do ogólnej ceny oferty ). 
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5) Cenę oferty należy podać netto i brutto z obowiązującym podatkiem VAT. Do porównania ofert 
będzie przyjmowana cena oferty z podatkiem VAT. 
6) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
 

14. Zasady poprawiania omyłek rachunkowych 
Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek. 
Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: 
1)   w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 

a)  jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek 
miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, 

b)  jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo 
podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada 
dokonanemu obliczeniu ceny; 

2)   w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: 
a)  jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że 

prawidłowo podano ceny za części zamówienia, 
b)  jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że 

prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 
c)  jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają 

obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone 
słownie; 

3)   w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena 
ryczałtowa): 
a)  przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, 
b)  jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, 

przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, 
c)  jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo 

podano poszczególne ceny ryczałtowe. 
4)   Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe wynikające z błędnego wyliczenia kwoty VAT. 
 

15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami: 

 
a) Cena – 95% 
 
Liczonym według wzoru:                      

Najniższa cena brutto z rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert  
      Cena = -----------------------------------------------------------------------------------           x 95 pkt 

                                      

Cena brutto badanej oferty 

b) Okres gwarancji – 5 % 
Kryterium gwarancja będzie rozpatrywana na podstawie gwarancji na dostawę wykonane, objęte 
przedmiotem zamówienia podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. 
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Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego to 24 miesiące. 
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jaki będzie uwzględniony przez Zamawiającego przy wyborze 
oferty to 60 miesięcy. Wykonawca winien zaproponować termin gwarancji w pełnych miesiącach.  
 
Zamawiający w kryterium Gwarancja będzie przyznawał punkty wg wzoru: 
 

                                                Gwarancja badanej oferty  
      Gwarancja = -----------------------------------------------------------------------------  x 5 pkt 

                                      

Najdłuższa gwarancja z rozpatrywanych ofert 

 
Gwarancja badanej oferty – długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach określonych 
w ofercie badanej. 
Najdłuższa gwarancja z rozpatrywanych ofert – długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach 
określonych w ofercie w której zaoferowano najdłuższy okres gwarancji (maksymalnie 60  miesięcy). 
 
2) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punków 
stanowiąca sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów wg. poniższego 
wzoru: 
P = C + G 
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena 
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium gwarancja 
Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. 
3) W sytuacji gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  z uwagi na 
to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
zamawiający uwzględni przy wyborze oferty również ich oddziaływanie na środowisko i klimat, w tym 
mniejszą energochłonność. 
 

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego 

 
1)      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie 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, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne;  
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zapytania ofertowego może być 
zawarta.  
Powyższe informacje zostaną przesłane Wykonawcom niezwłocznie faksem pod numer podany 
w formularzu ofertowym. 
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2)    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których 
mowa w ppkt. 1 lit. a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie. 

3)    Zamawiający zawrze umowę w sprawie zapytania ofertowego w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty e-mailem, nie później jednak niż przed 
upływem terminu związania ofertą. 

4)  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zapytana ofertowego przed upływem  
5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu: 
a)  zostanie złożona tylko jedna oferta, 
b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

5)  W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zapytania ofertowego, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że będą 
zachodziły przesłanki unieważnienia postępowania.  

6)   Umowa w sprawie niniejszego  zapytania: 
a) zostanie zawarta w formie pisemnej, 
b) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 
inaczej, 

c)  zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie, 
d)  zostanie zawarta na okres wskazany w niniejszej specyfikacji 
e)  podlega unieważnieniu:  
- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia 

 
17. Istotne dla  stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zapytania ofertowego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zapytania 
ofertowego na takich warunkach. 

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 

18. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zamawiający 
przewiduje udzielanie takich zamówień 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 
 

19. Podwykonawcy 
1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia za pomocą podwykonawców. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację 

powierzy podwykonawcy. 
3. W przypadku braku powyższych informacji, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie 

realizował zamówienie osobiście (siłami własnymi) bez udziału podwykonawcy. 
4.  Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie nazw (firm) podwykonawców, w 

przypadku gdy wykonawca powołuje się na ich zasoby. 
5. Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu lub sprzeciw do umowy zawartej z 

Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, w szczególności gdy:  
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- projekt lub umowa nie zawiera lub zawiera wadliwe oznaczenie stron tej umowy, 
nieprawidłowe określenie wynagrodzenia z tytułu wykonania dostaw, 
- materiały użyte do wykonania lub termin realizacji są niezgodne z umową pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, 
- termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane dostawy,  
- wynagrodzenie za wykonanie dostawy powierzanych do wykonania Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te dostawę w ofercie Wykonawcy,  
- projekt lub umowa zwiera postanowienia uzależniające uzyskanie płatności od Wykonawcy od 
zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres dostaw 
wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
- termin wykonania dostawy określonych w projekcie lub w umowie jest dłuższy niż termin 
wykonania wynikający z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  
- projekt lub umowa zawiera postanowienia dotyczące rozliczeń za wykonane dostawy, w 
sposób uniemożliwiający rozliczenie tych dostaw pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie umowy.  
- okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady jest krótszy od 
okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i nie odpowiada 
zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego. 

7) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada każdorazowo 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 
umowy w sprawie zapytania ofertowego, przy czym wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Procedurę 
tą stosuje się odpowiednio do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Pozostałe wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zawiera wzór umowy, który stanowi 
załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

20. Postanowienia końcowe 
1) Zasady udostępniania dokumentów: 

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu w trakcie prowadzonego 

postępowania przy czym nie dotyczy to złożonych ofert oraz dokumentów stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub 

informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

Udostępnienie, o którym mowa wyżej odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
1. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 
2. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 
3. Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty. 
Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego 

urzędowania. 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

2) Ogłoszenie o wyniku przetargu: 
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Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami zasadami uczciwej konkurencji 

poprzez wysłanie e-mail do wszystkim wykonawcą którzy złożyli ofertę i na stronie internetowej tj.  

www.wiss.com.pl  

3)Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez 
podania przyczyny. 
 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z wykonawcą którego oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą.  

 
5) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

➢ administratorem danych osobowych jest „WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o.” SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA 

➢ dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności 

➢ odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 oraz podrozdział 6.5 Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020, dalej „wytyczne”; 

➢ dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu w 
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, przez 10 lat, licząc od dnia 
jej przyznania; 

➢ obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących 
jest wymogiem określonym w przepisach wytycznych, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z wytycznych; 

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

➢ osoba fizyczna posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego); 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

http://www.wiss.com.pl/
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ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba 
fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 

➢ osobie fizycznej nie przysługuje: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 

21. Załączniki 
Załącznik nr 1 – Formularz oferty; 
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 
Załącznik nr 3 – Wzór pełnomocnictwa dla wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia 
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o braku powiązań; 
Załącznik nr 5 –Wzór umowy; 
Załącznik nr 6 – Wykazu robót; 
Załącznik nr 7 – Wykazu osób; 
Załącznik nr 8 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 
Załącznik nr 9 – Dokumentacja projektowa; 
Załącznik nr 10 – Przedmiar; 
Załącznik nr 11 – Umowa o poufności; 
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Załącznik nr: 1 

Formularz ofertowy 
 

do zapytania nr R80.1.41.2019 
 
 

….......…....................................... 
/ Miejscowość, data / 

 
….......…....................................... 
….......…....................................... 
….......…....................................... 
….......…....................................... 
/ Nazwa i adres oferenta/wykonawcy /  

….......…....................................... 
….......…....................................... 
….......…....................................... 
….......…....................................... 
/ Imię i nazwisko oraz telefon osoby  
upoważnionej do kontaktu /  

 
 
Oferujemy wykonanie budowy pn.: „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w 
zakresie innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych – obiekt A 
Laboratorium”  
objętych zaproszeniem za cenę: 

     Cena netto: ..................................................... 

     Słownie: ………………............................................................................................ 

     Cena brutto: ................................................... 

     Słownie: .................................................................................................................. 

na podstawie załączonego przedmiaru robót  i dokumentacji technicznej. 

W podanej wyżej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
2. W przypadku robót nieprzewidzianych (dodatkowych), do sporządzenia kosztorysu 
powykonawczego, będą miały zastosowanie następujące składniki cenotwórcze z kosztorysu 
ofertowego: 
* stawka roboczogodziny R             ........................... 
* koszty pośrednie  Kp ( do RiS)     ........................... 
* zysk ( do R, S, Kp )                      ............................ 
* koszty zakupu ( do M )                 ........................... 
 
Na wykonaną robotę udzielamy …………….. miesięcy/miesiące* gwarancji od daty podpisania 
końcowego protokołu odbioru. 
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3. Deklarujemy  wykonania zamówienia  w okresie od dnia podpisania umowy do 
30.06.2021 r. 
4. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej - dotyczy/nie dotyczy*) 
Nazwisko, Imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon................................................... Fax......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
- do zawarcia umowy 
5. Termin płatności  do  30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.  
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.  
7. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni. 
9. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami. 
10. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………. 
11. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 
umowy, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 
oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 
12. W przypadku wygrania postępowania przetargowego, wynagrodzenie za wykonane 
roboty będzie płacone  przelewem na 
konto:............................................................................................................ 
13. Oferta została złożona na ...... stronach, kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr 
........... 
14. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 
.............................................................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie 
udostępnione. 
 

 

 
 
 
  (miejscowość )             ( data ) 

                                                                     ……………………………………… 
                                                                                                              podpis i pieczątka 
                                                                                          upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr: 2 
 
Pieczęć nagłówkowa 

 
 

OŚWIADCZENIE  

 

Nazwa Wykonawcy:  
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Adres  Wykonawcy  
 
....................................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................................... 
 
Nr telefonu ................................................................................................................................... 
 
Nr faksu ........................................................................................................................................ 
 
E-mail…………………………………………………………………………………………… 

 
 
Oświadczam, że: 

 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie. 
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
4. Jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej wykonać zamówienie.  

 
 
 
.............................. dnia:..........................      ................................................................................ 

                                                                                            Pieczątka  podpis upoważnionego 

                                                                                                          przedstawiciela  Wykonawcy 
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Załącznik nr: 3 
 

 

- przykładowy wzór pełnomocnictwa- 
 

……………………………………, dn. ……………………….. 
                                                                        Miejscowość                                data 

 
Pełnomocnictwo 

 
My niżej podpisani ……….……………….....……,                 …….………...….….……, 
                                     imię i nazwisko wspólnika nr 1,               imię i nazwisko wspólnika nr 2, 
 

.......................................................  wspólnicy spółki cywilnej/konsorcjum ……................................ 
imię i nazwisko wspólnika nr 3*,                                                            pełna nazwa spółki cywilnej/konsorcjum 

 
 
z siedzibą w ……………………………………. przy ul. …………………………………….. 
 
ustanawiamy pełnomocnika w osobie ……………………………….………..……… i  
 
udzielamy pełnomocnictwa do: 
 
a) ** reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zapytania ofertowego na 
”_______________________________________________________________________” 
prowadzonym przez ……………………….……., a także do zawarcia umowy o realizację tego 
zamówienia . 
b) ** reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zapytania ofertowego na 
”_______________________________________________________________________” 
prowadzonym przez …………………………...  
 

Podpisy: 
…..…………………….. 

(podpis wspólnika nr 1) 
…..…………………….. 

(podpis wspólnika nr 2) 
…..…………………….. 

(podpis wspólnika nr 3*) 
 

* w przypadku gdy ofertę składa 3 wspólników. W przypadku gdy ofertę składa więcej niż 3 
wspólników należy dopisać pozostałych wspólników, 
** należy wybrać właściwą opcję. 
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Załącznik nr: 4 
 

Wzór oświadczenia o braku powiązań 
 
 

............................................................ 
miejsce i data 

.................................................... 
pieczęć Wykonawcy 
 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie budowy pn.: „Utworzenie Centrum Badawczo – 
Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych –  
obiekt A Laboratorium oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo.  
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
 
 
 
 
................................................... 
podpis osoby upoważnionej 
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Załącznik nr: 5 
WZÓR UMOWY 

 
Załącznik nr …. 

UMOWA  Nr ………………. 
(projekt) 

zawarta w dniu  …………………………. w Bielsku-Białej pomiędzy:  
 
„WAWRZASZEK ISS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w 
Bielsku-Białej, 43-300, ul. Leszczyńska 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 
0000539689 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy, nr NIP 
937-263-74-77, REGON 241784124, zwaną w dalszej części umowy „WISS” lub „Zamawiającym” 
reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………. 
 
a   
………………………………………………………………………………………………….. 
z siedzibą ………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej "Wykonawcą" 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr ……………… posiadającym nr NIP …………., REGON ……….. 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
o następującej treści: 

§ 1 
 
Podstawą zawarcia umowy jest oferta wybrana w postępowaniu zapytania cenowego. 

§ 2 
 

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się realizacji zadania p.n. Utworzenie Centrum 
Badawczo – Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów specjalnych i 
ratowniczych – obiekt A Laboratorium” w oparciu o dokumentację budowlano – wykonawczą, 
wykonaną przez Agencja Projektowa Archikon Ziemski Wojciech ul. Szczęśliwa 24, 43-300 Bielsko-
Biała 
W ramach zadania wykonać należy: 
- Roboty ziemne,  fundamenty i posadzka (podbudowa oraz płyta) 
- Hala - konstrukcja żelbetowa, wylewki oraz roboty murowe 
- Antresola w hali - słupy, strop oraz schody żelbetowe 
- Dach - dźwigary dachowe, blacha trapezowa, świetliki dachowe 
- Stolarka okienna, drzwiowa 
- inne prace konieczne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy  
 
2. Szczegółowy zakres robót przedstawia stanowiąca integralną część umowy: 
1/ dokumentacja projektowa – załącznik nr 1 
2/ oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 
3/ zapytanie ofertowe – załączniki nr 3 
4/ harmonogram rzeczowo – finansowy - załącznik nr 4 
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3. Standard i zakres wykonania obiektu określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót, 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
4. Przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi normami. 
5. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany z zastosowaniem materiałów i urządzeń zgodnych z 
dokumentacją projektową, przepisami prawa, odpowiednimi normami, posiadających wymagane 
przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie  oraz zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego i nadzoru autorskiego.  
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do 
zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy w/w roboty i czynności zostały 
przewidziane na dzień złożenia oferty. 
7.Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym z dnia 
…………… r. opracowanym dla potrzeb fakturowania i kontroli postępu prac zgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy. Powyższy harmonogram Wykonawca  przedłoży Zamawiającemu 
do zatwierdzenia w dniu podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może żądać 
zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym. 
Każdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego wymaga zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 

§ 3 
 
Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 
1/ Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz z dwoma kompletami 
dokumentacji budowlano – wykonawczej, ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, dziennikiem 
budowy, nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 
2/ Termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się na dzień przekazania terenu budowy, zgodnie z 
pkt. 1.  
3/ Zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie do dnia ……………………… roku.  
4/ Za wykonanie  przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu wykonania robót, Strony 
uznają  zakończenie przez Wykonawcę robót budowlanych oraz złożenie kompletnego operatu 
powykonawczego tj. wszystkich dokumentów niezbędnych do odbioru budowy i przekazania jej do 
użytkowania, co potwierdzone zostanie podpisanym przez Strony protokołem końcowego odbioru 
robót, przy czym za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania bez zastrzeżeń 
przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót.   
 
 

 
§ 4 

 
1.Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 
…………………….. zł netto + VAT (słownie: …………………złotych netto + VAT ), tj. …………………….. zł brutto 
(słownie: …………….. złotych brutto).  
zgodnie z ofertą Wykonawcy i warunkami postępowania zapytania cenowego.  
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia,  w szczególności: 
koszty projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, koszty 
materiałów i urządzeń, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty uporządkowania terenu 
(przywrócenia do stanu pierwotnego), koszty pracownicze, koszty ubezpieczenia budowy, koszty 
zapewnienia warunków bhp i p-poż., opłaty za media, wynagrodzenie Podwykonawców lub dalszych 
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Podwykonawców oraz wszelkie inne koszty wiążące się z prawidłowym wykonaniem przedmiotu 
umowy. 
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art.632 
§ 1  kodeksu cywilnego i uwzględnia wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. 
4. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wiążące na czas realizacji umowy i nie będzie podlegało zmianom 
( nie przewiduje się waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy ). 
5. Wykonawca ponosi pełne ryzyko i odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie wszelkich 
kosztów związanych z realizacją robót stanowiących przedmiot umowy, a także przewidzenie innych 
czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. 
6. Jakiekolwiek niedooszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań 
projektowych nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w  ust. 1. 
7. Zamawiający ma prawo do zmiany dokumentacji projektowej, a Wykonawca ma obowiązek 
podjęcia i wykonania prac wynikających z tej zmiany za dodatkowym wynagrodzeniem, co strony 
potwierdzą pisemnie. 
8. W przypadku gdy zmiana dokumentacji projektowej spowoduje konieczność zaniechania części 
robót przewidzianych w kosztorysie ofertowym, Wykonawcy nie przysługuje prawo do otrzymania 
wynagrodzenia za te roboty, a wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 ulegnie wówczas 
odpowiedniemu obniżeniu.  
9. Do rozliczenia robót dodatkowych, zamiennych, dla których zostały określone w kosztorysie 
ofertowym ceny jednostkowe, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tych samych cen 
jednostkowych robót. 
10. Do rozliczenia robót dodatkowych i zamiennych, dla których nie zostały określone w kosztorysie 
ofertowym ceny jednostkowe, Wykonawca zastosuje do kosztorysowania składniki cenotwórcze : R, 
S, Kp  i Z,  takie jak w ofercie i nie zostaną one zmienione do końca obowiązywania umowy. Ceny 
materiałów należy określić na podstawie faktury zakupu oraz muszą być one zgodne z cenami 
rynkowymi. 
11. Roboty o których mowa w ust. 9 mogą być wykonane wyłącznie po pisemnym zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego protokołów konieczności i kosztorysów, po uprzednim zweryfikowaniu i 
zaopiniowaniu przez Zamawiającego. 
 

§ 5 
 
1. Z zastrzeżeniem ust. 2-4 poniżej należność o której mowa w § 4 ust. 1  regulowana będzie na 
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do …………... dni  licząc od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
2. Zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych w okresach 3 -miesięcznych za wykonane i 
odebrane przez Zamawiającego w tym okresach czasowych odcinki robót, zaś faktura końcowa 
wystawiona będzie po odbiorze końcowym całego zadania. Faktury częściowe będą płacone 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie określonym w ust. 1.  
3. Podstawę do wystawienia faktur częściowych, stanowi załączony do faktury oryginał protokołu 
częściowego odbioru robót potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli stron, tj. ze strony 
Wykonawcy – Kierownika Budowy, ze strony Zamawiającego – Inspektora Nadzoru i Koordynatora  
Robót .  
4. Łączna suma wynagrodzeń objętych fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% wartości 
wynagrodzenia za przedmiot umowy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Pozostałe 20% 
zostanie wypłacone na podstawie faktury końcowej po dokonaniu końcowego odbioru robót.  
5. Za datę płatności uznaje się dzień wystawienia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 
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6.Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy prowadzony przez Bank …………………………….. o numerze: 
……………………………………………………………. 
7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer 
identyfikacji podatkowej NIP ………………………………………………. . 
8. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i posiada NIP  937-263-74-
77 . 
9. Faktury będą wystawiane na „WAWRZASZEK ISS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka komandytowa. 
10. Odbiorcą i płatnikiem faktur będzie „WAWRZASZEK ISS” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa.  
11. W przypadku wykonania części robót budowlanych będących przedmiotem umowy przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, zapłata należności za wykonane roboty będzie 
następować zgodnie z treścią ust. 12 i następnych. 
12. Wykonawca składając fakturę za roboty, które ujmują również zakres robót wykonywanych przez 
Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców, dokona stosownego podziału należności pomiędzy 
Wykonawcę i Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców w protokole odbioru robót podpisanym 
przez przedstawiciela Zamawiającego. 
13.Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Wykonawca w ciągu 5 
dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przedłoży w siedzibie 
Zamawiającego kserokopię faktury (oryginał do wglądu Zamawiającego) wystawionej przez 
Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz z dowodem jej zapłaty. 
14.W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 13, kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 
odpowiednio pomniejszana o sumę kwot wynikającą z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, a 
należnych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. 
15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego 
umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli 
zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w przypadku uchylenia się (po bezskutecznym wezwaniu przez Zamawiającego do 
przedstawienia dowodów zapłaty) od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę zamówienia 
na roboty budowlane, podwykonawcę takiego zamówienia lub dalszego podwykonawcę. 
Wynagrodzenie, o którym mowa, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Zgoda Zamawiającego na zawarcie 
umów o podwykonawstwo z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami udzielana będzie na 
zasadach określonych w § 8. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich 
zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów o podwykonawstwo.  
16.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 15 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego lub należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
17.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne i wymagalne wynagrodzenie bez odsetek 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
18.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia 
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pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, a Wykonawca jest zobowiązany do ich 
zgłoszenia oraz ustosunkowania się do wezwania w terminie 5 dni od daty jego otrzymania.  
19.W przypadku terminowego zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, Zamawiający – mając na 
względzie treść wyjaśnień Wykonawcy może, według swojego uznania złożyć do depozytu sądowego 
kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli w 
sposób wystarczający wykazano niezasadność bezpośredniej zapłaty lub albo odmówić dokonania 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
wykaże zasadność takiej zapłaty, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do dokonania potrącenia lub 
pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ust. 14 lub ust. 16.  
20.Rzeczy nabyte przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na poczet realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy, w ramach części, za którą wypłacono już wynagrodzenie, lub które 
zostały wbudowane i stały się częściami składowymi stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca 
jest zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony 
rzeczy stanowiących własność Zamawiającego. 
21.Zakończeniem realizacji przedmiotu umowy będzie podpisany przez strony bez zastrzeżeń 
bezusterkowy protokół końcowego odbioru robót – po weryfikacji przez Zamawiającego należytego 
wykonania robót. 
 

§ 6 
 
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy zostanie przez niego zrealizowany z najwyższą 
starannością, zgodnie z niniejszą umową i wiedzą techniczną, będzie kompletny, bez wad i usterek, 
wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa i nadzoru, wadliwych materiałów lub urządzeń oraz 
gwarantuje prawidłowość jego funkcjonowania. 
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty, będące przedmiotem 
niniejszej umowy, na okres …………….... miesięcy, w tym na urządzenia i materiały, z tym 
zastrzeżeniem, iż gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może być krótsza od gwarancji 
udzielonej przez producenta urządzeń lub materiałów.  
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 
protokołu końcowego odbioru robót będących przedmiotem niniejszej umowy. 
4. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt i ryzyko wszelkich wad lub usterek 
powstałych w okresie gwarancji, choćby ich ujawnienie miało miejsce po upływie tego okresu. 
Usunięcie wad i usterek nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, odpowiednim do 
rodzaju i zakresu stwierdzonych wad i usterek.  
5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o stwierdzeniu wad lub usterek oraz wezwie go do ich 
usunięcia. Powiadomienie może nastąpić listem poleconym, faksem, osobiście, lub pocztą 
elektroniczną). Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do usunięcia wad i 
usterek, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia.  
6. Jeżeli Wykonawca opóźnia się w przystąpieniu do usuwania wad i usterek w terminie określonym 
w ust. 5 lub w usunięciu wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich 
usunięcie zgodnie z ust. 4, Zamawiającego jest uprawniony do usunięcia wad i usterek we własnym 
zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Wykonawca zobowiązany jest pokryć 
wskazane przez Zmawiającego koszty wykonania zastępczego w terminie 5 dni od daty otrzymania 
wezwania do zapłaty. Skorzystanie z powyższych uprawień oraz zlecenie wykonania zastępczego nie 
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wyłącza ani nie ogranicza prawa Zamawiającego do naliczania Wykonawcy kar umownych zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy.  
10. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia usterek uniemożliwiających eksploatację 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, bieg gwarancji w odniesieniu do uszkodzonego elementu 
rozpoczyna się od nowa od daty usunięcia usterki. 
11. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji, Zamawiający jest 
uprawniony do korzystania z uprawień przysługujących mu wobec Wykonawcy z tytułu rękojmi za 
wady.  
 

§ 7 
 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy. 
2) przekazanie Wykonawcy w 2 egz. dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z prawomocnym 
pozwoleniem na budowę oraz dziennika budowy. 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 
4) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie dwóch dni roboczych od dnia 
zgłoszenia, w pozostałych przypadkach (odbiory częściowe) w terminie pięciu dni roboczych od dnia 
zgłoszenia, a w przypadku odbioru końcowego, wymagającego powołania komisji w terminie siedmiu 
dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości Wykonawcy do odbioru. .  
5) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach określonych w § 4 i § 5. 
2.Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie siłami własnymi ( przez które rozumie się także podwykonawców ) przedmiotu umowy, 
zgodnie z przepisami prawa, dokumentacją budowlano – wykonawczą, zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych i 
obowiązującymi Polskimi Normami i Normami Branżowymi, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi 
do wykonania w czasie budowy. 
2) opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego, uzgodnionego i zatwierdzonego przez  
Zamawiającego.  
3) terminowe wykonanie robót, zgodnie z załączonym harmonogramem robót. 
4) ponoszenie wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia do czasu oddania 
inwestycji do użytkowania. 
5) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 
6) ponoszenie odpowiedzialności za stosowanie materiałów odpowiedniej jakości, które powinny 
posiadać aktualne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i inne wymagane przepisami 
dopuszczenia. 
7) uzyskanie akceptacji Zamawiającego na materiały wykończeniowe, jeżeli nie zostało to 
sprecyzowane w dokumentacji projektowej. 
8) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robót, wykonanie przedmiotu umowy przy 
pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i 
przeciwpożarowych oraz wyposażenie ich w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież. 
9) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowaną  inwestycją, nadzór nad personelem 
w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań  podwykonawców. 
10) zapewnienie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem 
warunków i świadczeń dla swoich  pracowników i pracowników swoich podwykonawców. 
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11) zagospodarowanie oraz utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco 
zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci. 
12) utrzymanie ogólnego porządku na budowie oraz na zapleczu budowy poprzez: 
a) ochronę mienia, 
b) oznakowanie terenu budowy, 
c) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 
d) usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy , 
e) wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót. 
13) ochrona środowiska na terenie budowy oraz w bezpośrednim jej otoczeniu. 
14) pokrywanie wszystkich kosztów i opłat, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy. 15) 
uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego. 
16) zawiadamianie Zamawiającego w obowiązującym trybie i sposobie wykonania robót zanikających 
lub ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich odbiór. Jeżeli Wykonawca nie poinformował 
o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć 
roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego na własny koszt i ryzyko. 
17) zgłaszanie i uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wykonania robót dodatkowych, 
zamiennych, przed ich realizacją. 
18) bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 
na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy. 
19) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi 
i protokołami po montażowymi, gwarancjami, certyfikatami i wszystkimi innymi dokumentami 
niezbędnymi do stwierdzenia prawidłowości wykonania robót. 
20) doprowadzenie po zakończeniu robót placu budowy oraz terenu stanowiącego zaplecze budowy 
do stanu przewidzianego w projekcie. 
21) ubezpieczenie budowy.  
22) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za właściwe wykonanie robót, za zapewnienie warunków 
bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno - techniczne stosowane na terenie budowy, w tym 
ponoszenie wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym 
szkody powstałe w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych 
23) chronienie przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty i materiały 
przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia do ich odbioru końcowego. Zabezpieczenie 
robót przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed działaniem warunków atmosferycznych i 
wód gruntowych. 
24) prowadzenie dokumentacji budowy z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
25) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz 
do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawą, 
26) wykonywanie pozostałych wymienionych w niniejszej umowie obowiązków lub wszelkich innych 
działań koniecznych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.  
 

§ 8 
 
1. Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni podwykonawców. lub W 

celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jakości Wykonawca oświadcza iż 
zatrudni Podwykonawców. Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom zostanie powierzony 



 

 
 

 

 29 

następujący zakres prac: 
nazwa podwykonawcy (NIP ….) …………. zakres prac powierzonych do wykonania 
podwykonawcy…………………………..………... 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego 
przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo 
realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo. Za działania lub 
zaniechania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za 
własne działania lub zaniechania.  

3. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją umowy zawarte w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub 
roboty budowlane stanowiące część przedmiotu niniejszej umowy, z co najmniej jednym innym 
podmiotem (Podwykonawcą), a także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub 
między dalszymi Podwykonawcami. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) 
do realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego oraz 
przedstawić mu projekt planowanej umowy. Warunkiem skutecznego zawiadomienia jest 
potwierdzenie Zamawiającego o jego otrzymaniu wyrażone w formie pisemnej, faksem lub 
pocztą elektroniczną. W przypadku ujawnienia się Podwykonawców na etapie realizacji 
zamówienia i ich zaakceptowania przez Zamawiającego, Strony zawrą stosowny aneks do 
niniejszej umowy wskazujący część zamówienia, która zostanie powierzona Podwykonawcy do 
realizacji. Przepis ust. 5 i następne stosuje się odpowiednio. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu wzoru tej umowy, przy 
czym:  

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedstawianym 
projektem umowy;  
2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest 
dołączyć dokumenty wykazujące, że proponowany Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca spełniają warunki określone przez Zamawiającego dotyczące 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będącego stroną umowy o podwykonawstwo 

6. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 
Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu oraz skutkować będzie brakiem akceptacji 
Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą: w umowach o 
podwykonawstwo należy uwzględnić nie dłuższy niż 30-dniowy termin płatności wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom oraz okres odpowiedzialności 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady, tak aby nie był on krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i odpowiadał zakresowi 
odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego.  

7. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia lub pisemny sprzeciw 
do przedstawionej mu umowy lub projektu umowy o podwykonawstwo.  

8. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego i niedokonania 
stosownych zmian w umowach o podwykonawstwo uważa się, że nie zostały one zaakceptowane 
przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
potwierdzony za zgodność z oryginałem przez przedkładającego, odpis zawartej umowy 
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o podwykonawstwo, która została zaakceptowana przez Zamawiającego.  
10. Umowy o podwykonawstwo zostaną wprowadzone jako załączniki  do niniejszej umowy. 
11. Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać w szczególności:  

-określenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, oraz zakresu robót realizowanych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
-termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,  
-termin z tytułu gwarancji i rękojmi,  
-wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, oraz zasady jego zapłaty  
-termin płatności faktury – nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zakresu prac, przy czym termin ten powinien 
przypadać wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego 
(za zakres pracy wykonanych przez danego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę). 
-postanowienia dotyczące odpowiedzialności Podwykonawcy za niewykonanie, nienależyte 
wykonanie lub opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy o podwykonawstwo (w tym kary 
umowne).  

12. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe 
informacje dotyczące Podwykonawców i ich dalszych Podwykonawców w zakresie prac 
powierzonych każdemu z nich, oraz informacje o osiągnięciu danego etapu prac, o 
wystawionych fakturach oraz o udokumentowanych płatnościach dokonanych na ich rzecz 
do dnia sporządzenia takiej informacji, jak również wszelkie inne informacje żądane przez 
Zamawiającego. . 

13. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
 

§ 9 
 
1. Strony ustalają następujące kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
a) 10 % wartości przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w § 4 ust.1, za odstąpienie przez 
Zamawiającego od umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, 
b) 0,2 % wartości przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w § 4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia  
oddania w terminie przedmiotu umowy, przy czym dopuszczalna jest kumulacja kary umownej za 
opóźnienie z karą umowną za odstąpienie z powodu opóźnienia Wykonawcy w zrealizowaniu 
przedmiotu umowy.  
c) 0,1 % wartości przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w § 4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia 
w przystąpieniu do usuwania lub w terminowym usunięciu wad powstałych w okresie rękojmi lub 
gwarancji. 
d)za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości 
przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w § 4 ust.1, za każdorazowy brak zapłaty lub 
nieterminową zapłatę, 
e)za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej 
zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu 
umowy brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 za zawarcie każdej umowy o podwykonawstwo bez 
uprzedniej akceptacji jej postanowień przez Zamawiającego, 
f)za nieprzedłożenie potwierdzonego za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, odpisu 
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umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 1% wartości przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 
g)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy brutto, o którym mowa 
w § 4 ust.1 
h) za realizację umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawców Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy brutto o którym mowa 
w § 4 ust. 1 za każdorazowy fakt nieujawnienia Podwykonawcy, 
i) za nieustanowienie gwarancji zapłaty zgodnie z art. 6493 w zw. z art. 6495 kodeksu cywilnego w 
przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Podwykonawcę, w wysokości 5  % wartości 
przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 
2. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca może żądać od Zamawiającego 
zapłaty odsetek w wysokości ustawowej.  
3. Jeżeli kary umowne o których mowa w ust. 1 nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający może 
dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 
4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.  
 

§ 10 
 
1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie : 
………………………………………………………………………………………………… 
2. Inspektor Nadzoru działa na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego 
w odrębnej umowie. 
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: 
………………………………………………………………………………………………….. 
4. Jako koordynatora(ów) realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się :  
1/ ……………………………………………………………………………………………. 
2/ …………………………………………………………………………………………….. 
5. Jako koordynatora(ów) realizacji obowiązków umownych ze strony Wykonawcy wyznacza się: 
1/ ……………………………………………………………………………………………. 
2/ …………………………………………………………………………………………….. 
 

§ 11 
 
1. Zakończenie robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. 
2. Przez zakończenie robót rozumie się także skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami 
dokumentów, instrukcji eksploatacyjnych, kart gwarancyjnych, wykonanie dokumentacji 
powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru końcowego wykonanych robot w ciągu 7 dni od daty 
zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy, wyznaczając 
swoich przedstawicieli. 
4.Koszty usuwania wad stwierdzonych w czasie odbiorów częściowych lub końcowego odbioru robót 
ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót. 
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§ 12 
 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w następujących 
przypadkach : 
1) Zmiany ogólne tj.: 
a)zmiany mające na celu poprawę oczywistej pomyłki pisarskiej bądź rachunkowej, 
b) zmiany stanu prawnego, mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 
2) Zmiany wpływające na termin wykonania umowy tj. możliwe jest przedłużenie terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika wyłącznie z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub jest efektem działania siły wyższej. 
3) Zmiany wpływające na wynagrodzenie tj. możliwa jest zmiana postanowień umowy, w związku ze 
zmianą stawki podatku od towarów i usług ( VAT ) 
4)Inne zmiany  tj. zmiany Podwykonawcy realizującego zakres robót, pod warunkiem spełnienia 
warunków określonych w § 8 niniejszej umowy.  
2. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia. Wszelkie zmiany umowy wymagają 
zgody obu Stron oraz zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem ich 
nieważności.  
3.Zamawijący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych 
w obowiązujących przepisach prawa oraz w sytuacji gdy:  
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie zapewniającym ukończenie robót zgodnie z 
umową,  
2) Wykonawca dopuścił się naruszenia innych istotnych postanowień umowy, w tym w szczególności 
wykonuje prace będące przedmiotem umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową  
3) Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn leżących po jego stronie. 
4) opóźnienie Wykonawcy w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy przekracza 14 dni  
5) Zamawiający co najmniej dwukrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, lub też zaistniała konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 
2% wartości umowy brutto. 
6) zaistnieje zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
Zamawiającego, przy czym Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy i nie przysługują mu wówczas żadne inne roszczenia w 
stosunku do Zamawiającego, w tym roszczenia odszkodowawcze lub roszczenia o zapłatę kar 
umownych.  

§ 13 
 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy prawa 
budowlanego oraz kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji praw i 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na jakiekolwiek podmioty trzecie.  

 
§ 14 

 
Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 15 
 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 
Zamawiający, a jeden Wykonawca. 
 

§ 16 
 

1. Strony wskazują następujące dane kontaktowo-adresowe:  
 
Zamawiający:  
 
„WAWRZASZEK ISS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 43-300 
Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 22 
Tel: 33 82 70 800 
Faks: 33 81 62 270  
E-mail: …………………………………………………….. 
 
Wykonawca:  
………………………………………………………………………. 
Tel: ………………………………………………………………… 
Faks: ………………………………………………………………. 
E-mail: ………………………………………………………………. 
 

2. Strony są zobowiązane do niezwłocznego informowania o każdej zmianie danych określonych 
w ust. 1 pod rygorem przyjęcia iż wszelka korespondencja skierowana do Strony oraz 
przesłana na wskazany w ust. 1 adres, adres poczty elektronicznej lub faks będzie uznawana 
za skutecznie doręczoną. Skutek doręczenia następuje także w przypadku nieodebrania 
korespondencji przez Stronę.  

3. Zmiany danych kontaktowo-adresowych nie stanowią zmiany niniejszej umowy.  
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                          WYKONAWCA 
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Załącznik nr: 6 
Pieczęć nagłówkowa 

 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Nazwa Wykonawcy:  
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Adres  Wykonawcy  
 
....................................................................................................................................................... 
 

Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych 
 

Lp. Nazwa i adres 
Zamawiającego 

 

Przedmiot zamówienia  
 

Całkowita 
wartość 
zadania 

brutto w  

Miejsce realizacji, 
Czas realizacji 
od ….. do…… 

 

  
 

 
 
 

  

  
 

 
 
 

  

  
 

 
 
 

  

  
 

 
 
 

  

 
*charakterystyka wykonanej roboty budowlanej wraz z parametrami technicznymi oraz informacją czy zostały 
załączone dowody dotyczące najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone. 

 

 .............................. dnia:..........................      ............................................................................... 

                                                                                                               Pieczątka i podpis upoważnionego 
                                                                                                                    przedstawiciela  Wykonawcy 
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Załącznik nr: 7 
Pieczęć nagłówkowa 
 
 
 
                   WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 
 
 

 
L.p. 

 
Imię i nazwisko 

 

 
Zakres 

wykonywanych   
   czynności w 

realizacji   
          zamówienia 

(funkcja) 

 
Kwalifikacje zawodowe: 

rodzaj uprawnień 
(specjalność), 
data wydania 

uprawnień 
 

 
Informacja  

        o podstawie     
dysponowania 

osobą 

1 .................................. 
.................................. 

   

2 ................................... 
................................... 

   

3 ................................... 
................................... 

   

 
 
Oświadczam, że osoby wymienione w pkt. 1 wykazu, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia posiadają  wymagane  uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  
 
 
 
 
.............................. dnia:..........................      ............................................................................... 

                                                                                                               Pieczątka i podpis upoważnionego 
                                                                                                                    przedstawiciela  Wykonawcy 
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Załącznik nr: 8 
 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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Załącznik nr: 9 
 
 
 
 
 
 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
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Załącznik nr: 10 
 
 
 
 
 
 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 

Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów 
specjalnych i ratowniczych  

Wawrzaszek ISS / Bielsko-Biała     

Jm Ilość Cena 
jedn 

Wartość 

      

  Obiekt A – Laboratorium (I)      

  Nabycie robót i materiałów 
budowlanych 

    

  Budynek, biura oraz 
prototypownia. Z instalacjami 

wewnątrz: elektryczną, 
kanalizacyjną, ogrzewaniem i 
wentylacją, bramy wjazdowe, 

okna 

RAZEM   

1.1 Roboty ziemne, fundamenty i 
posadzka 

    

1 Organizacja placu budowy kpl. 1,00     

2 Geodezja kpl. 1,00     

3 Rozbiórki istniejącego budynku 
kotłowni 

kpl. 1,00     

4 Zdjęcie humusu z hałdowaniem m3 278,03     

5 Wykopy pod fundamenty i 
posadzkę z zeskładowaniem 

urobku w obrębie placu budowy 

m3 3 
424,76 

    

6 Zasypanie fundamentów  m3 651,39     

  Fundamenty       

7 Podbeton C12/15, gr. 10cm m3 28,38     
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8 Stopy fundamentowe – 
deskowanie 

m2 360,72     

9 Stopy fundamentowe – 
betonowanie, C30/37 

m3 114,64     

10 Stopy fundamentowe – zbrojenie t 10,32     

11 Ławy – betonowanie, C30/37  m3 20,65     

12 Ławy – deskowanie m2 82,59     

13 Ławy – zbrojenie t 1,86     

14 Deskowanie ścian żelbetonowych 
na ławach 

m2 210,86     

15 Betonowanie ścian 
żelbetonowych na ławach C30/37 

m3 26,36     

16 Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych - ściany 

t 3,95     

17 Podwaliny prefabrykowane m3 37,90     

18 Izolacja przeciwwilgociowa 
powłokowe bitumiczne poziome 

- podkład pod papę 

m2 283,67     

19 Izolacja przeciwwilgociowa z 
papy zgrzewalnej x1 (na 

podbetonie) 

m2 283,67     

20 Izolacja przeciwwilgociowa 
powłokowe bitumiczne poziome 

- pierwsza warstwa 

m2 184,81     

21 Izolacja przeciwwilgociowa 
powłokowe bitumiczne poziome 

- druga warstwa 

m2 184,81     

22 Izolacja przeciwwilgociowa 
powłokowe bitumiczne pionowe 

- pierwsza warstwa 

m2 1 
033,24 

    

23 Izolacja przeciwwilgociowa 
powłokowe bitumiczne pionowe 

- druga warstwa 

m2 1 
033,24 

    

24 Izolacje cieplne z płyt XPS200 gr 
15cm 

m2 235,69     

25 Izolacje z folii kubełkowej m2 235,69     

  Zbiornik ZB1       

26 Wykopy pod zbiornik z 
zeskładowaniem urobku w 

obrębie placu budowy 

m3 391,54     



 

 
 

 

 40 

27 Zasypka fundamentów do 
rzędnych podbudowy posadzki -

0,6 

m3 202,85     

28 Wywóz nadmiaru urobku m3 188,69     

29 Podbeton 10 cm, C12/15 m3 9,02     

30 Izolacje z folii PE - dwie warstwy m2 90,24     

31 Deskowanie płyty dennej m2 13,92     

32 Betonowanie płyt 
fundamentowych C30/37 W6 

m3 25,67     

33 Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych - płyta denna 

t 3,85     

34 Deskowanie ścian   m2 180,80     

35 Betonowanie ścian C30/37 W6 m3 27,12     

36 Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych - ściany 

t 4,07     

37 Deskowanie belek m2 68,76     

38 Betonowanie belek C30/37 W6 m3 10,18     

39 Obramowanie otworów na kraty 
z kątownika 120*85*5mm 

m 124,80     

40 Przekrycie zbiornika kratami 
stalowymi 

m2 50,40     

  Kanały K2 - 2 szt.       

41 Przegłębienia pod kanały z 
zeskładowaniem urobku w 

obrębie placu budowy 

m3 153,30     

42 Zasypka kanałów do rzędnych 
podbudowy posadzki -0,6 

m3 87,00     

43 Wywóz nadmiaru urobku m3 66,30     

44 Zasypki z dowozem materiału 
kwalifikowanego i zagęszczeniem 
- piasek gr. 30cm pod dno kanału 

m3 24,80     

45 Podbeton 10 cm, C12/15 - pod 
płytę denną 

m3 6,69     

46 Izolacje z folii PE - dwie warstwy m2 66,90     

47 Deskowanie płyty dennej m2 14,72     
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48 Betonowanie płyt 
fundamentowych C30/37 W6 

m3 8,89     

49 Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych - płyta denna 

t 1,33     

50 Deskowanie ścian m2 243,20     

51 Betonowanie ścian, C30/37 W6 m3 30,40     

52 Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych - ściany 

t 4,56     

53 Schody żelbetonowe - zejście do 
kanałów C30/37 W6 

m3 6,60     

54 Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych - schody 

t 0,79     

55 Obramowanie otworów na kraty 
z kątownika 120*85*5mm 

m 76,00     

  Posadzki       

  P1         

56 Zasypki z dowozem materiału 
kwalifikowanego i zagęszczeniem 

- piasek gr. 30cm  

m3 472,06     

57 Podbeton 10 cm C12/15 m3 157,36     

58 Izolacje z folii PE - dwie warstwy m2 1 
573,55 

    

59 Betonowanie płyty posadzki 
C25/30 ze spadkami 

m3 314,71     

60 Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych - posadzka 

t 25,18     

61 Utwardzenie powierzchniowe 
posadzki 

m2 1 
573,55 

    

  P2         

62 Zasypki z dowozem materiału 
kwalifikowanego i zagęszczeniem 

- piasek gr. 30cm  

m3 30,40     

63 Podbeton 10 cm C12/15 m3 10,20     

64 Izolacje z folii PE - dwie warstwy m2 100,15     

65 Izolacje cieplne XPS200 gr. 10cm 
- jedna warstwa 

m2 100,15     

66 Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami zatarte na ostro 

grubości 25 mm 

m2 100,15     
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67 Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami zatarte - pogrubienie 

posadzki o 1 cm 

m2 100,15     

68 Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami - dopłata za zbrojenie 

siatką stalową 

m2 100,15     

69 Koryta ściekowe - 
odprowadzenie wody ze spadku 

posadzki 

m 78,80     

  P3         

70 Zasypki z dowozem materiału 
kwalifikowanego i zagęszczeniem 

- piasek gr. 30cm  

m3 10,55     

71 Podbeton 10 cm C12/15 m3 3,52     

72 Izolacje z folii PE - dwie warstwy m2 35,17     

73 Izolacje cieplne XPS200 gr. 10cm 
- jedna warstwa 

m2 35,17     

74 Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami zatarte na ostro 

grubości 25 mm 

m2 35,17     

75 Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami zatarte - pogrubienie 

posadzki o 1 cm 

m2 35,17     

76 Warstwy wyrównujące i 
wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej 

m2 35,17     

1.2. Budynek laboratorium – 
Konstrukcja żelbetowa, wylewki 

oraz roboty murowe 

      

  Konstrukcja stalowa hali         

77 Konstrukcja stalowa hali t 64,15     

78 Stalowe belki podsuwnicowe 
wraz z szynami 

t 13,10     

  Ściany          

79 Ściany gr. 25 cm z pustaków 
ceramicznych wraz z nadprożami 

m2 953,79     

80 Ścianki działowe o gr. 12 cm z 
pustaków ceramicznych wraz z 

nadprożami 

m2 386,46     

81 Rdzenie żelbetowe C20/25 m3 11,72     
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82 Wieńce żelbetowe C20/25 m3 21,88     

83 Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych - wieńce 

t 4,03     

84 Ścianki 16cm typu NIDA Ściana 
160A100, ruszt C100+ 

dwustronnie po 2xpłyta 15mm 

m2 46,93     

85 Ścianki 16cm typu NIDA SZACHT 
130A100 o odporności REI60, 
ruszt C100+ dwustronnie po 
2xpłyta NIDA Ogień 12,5mm 

m2 45,34     

86 Ściany G-K gr 12,5 cm typu NIDA 
Ściana 125A75, ruszt C75+ 

dwustronnie po 2xpłyta 12,5mm 

m2 227,34     

87 Obudowy ścienne typu NIDA 
TYNK C100-25 i NIDA TYNK C75-

25, wykończenie płytami 
2x12,5mm 

m2 169,03     

1.3. Antresola w budynku – słupy, 
stropy oraz schody żelbetowe 

      

  Słupy          

88 Słupy prefabrykowane - dostawa 
i montaż (38 szt.), 

m3 96,85     

89 Belki prefabrykowane - dostawa i 
montaż (55 szt.), 

m3 237,24     

90 Stropy prefabrykowane - płyty 
kanałowe SP250 

m2 1 
153,12 

    

91 Wieńce żelbetowe obwodowe, 
C20/25 

m3 12,00     

92 Wypełnienie pachwin między 
płytami, C20/25 

m3 7,50     

93 Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych - wieńce i 

pachwiny 

t 2,34     

  S1         

94 Styropian akustyczny 3cm m2 226,52     

95 Izolacje z folii PE - jedna warstwa m2 226,52     

96 Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami zawarte na ostro 

grubości 25 mm 

m2 226,52     

97 Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami zatarte - pogrubienie 

posadzki o 1 cm 

m2 226,52     
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98 Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami - dopłata za zbrojenie 

siatką stalową 

m2 226,52     

  S2         

99 Styropian akustyczny 3cm m2 872,90     

100 Izolacje z folii PE - jedna warstwa m2 872,90     

101 Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami zawarte na ostro 

grubości 25 mm 

m2 872,90     

102 Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami zatarte - pogrubienie 

posadzki o 1 cm 

m2 872,90     

103 Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami - dopłata za zbrojenie 

siatką stalową 

m2 872,90     

104 Warstwy wyrównujące i 
wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej 

m2 872,94     

  Schody         

105 Schody żelbetonowe - 
deskowanie i betonowanie 

C20/25 

m2 30,75     

106 Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych - schody 

t 0,74     

2.4 Dach – dźwigary dachowe, 
blacha trapezowa, świetliki 

dachowe, klapa dymowa 

      

107 Blacha trapezowa TR160 gr. od 
1mm 

m2 1 
120,52 

    

108 Blacha trapezowa TR160 gr. od 
1,5mm 

m2 566,12     

109 Styropian  gr.22cm m2 1 
686,65 

    

110 Kliny spadkowe ze styropianu do 
spustów dachowych 

m2 360,04     

111 Membrany PVC dachowa  m2 1 
884,76 

    

112 Wpusty dachowe podgrzewane szt. 12,00     

113 Otwory przelewowe 10x27 cm w 
ścianach attyki 

szt. 4,00     

114 Obudowa attyki z płyt OSBna 
podkonstrukcji stalowej 

m2 118,75     
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115 Obróbki blacharskie z blachy 
stalowej powlekanej - attyka 

m2 117,40     

116 Ocieplenie podstawy dachowych 
świetlików 

m2 79,36     

117 Świetliki dachowe stałe EI30 z 
podstawami 

m2 39,60     

118 Świetliki dachowe pozostałe z 
podstawami 

m2 87,12     

1.4. Stolarka okienna, drzwiowa i 
bramy wjazdowe  

      

119 Bramy segmentowe w całości 
przeszklone z napędem 
elektrycznym RAL 7037 

m2 360,00     

120 Okna aluminiowe rozwierno - 
uchylne RAL 7037 wsp. Dla 

całego okna Uc=<1,10 W/m2K 

m2 69,00     

121 Okna aluminiowe stałe RAL 7037 
wsp. Dla całego okna Uc=<1,10 

W/m2K 

m2 48,00     

122 Drzwi aluminiowe zewnętrzne 
dwuskrzydłowe z naświetleniem - 
wejściowe do kotłowni DZ1, szkło 

nieprzejrzyste - efekt szkła 
mrożonego 

m2 6,36     

123 Drzwi aluminiowe zewnętrzne 
dwuskrzydłowe z naświetleniem - 

wejściowe do budynku DZ2,  

m2 6,25     

124 Fasady aluminiowe szklane FA1, 
FA2 z pasem między 

kondygnacyjnym nieprzeziernym 
EI30, wsp Umax=1,1W/m2K dla 

całego zestawu 

m2 60,16     

125 Drzwi aluminiowe wewnętrzne 
DA1-DA2 przeszklone - 

konstrukcja i wyposażenie wg 
dokumentacji 

m2 7,90     

126 Drzwi aluminiowe wewnętrzne 
DA3 pełne - konstrukcja i 

wyposażenie wg dokumentacji 

m2 2,39     

127 Drzwi aluminiowe wewnętrzne 
DA4 EI30 - konstrukcja i 

wyposażenie wg dokumentacji 

m2 4,77     

128 Drzwi wewnętrzne płytowe typu 
Porta CPL w kolorze szarym 

Euroinvest D1-D5 - wyposażenie 
zgodne z dokumentacją 

szt 40,00     
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129 Ściany kabin wc o wys. 2,0m z 
prześwitem 15 cm od posadzki 

HPL 13 m kolor jasnoszary 

m2 18,86     

130 Daszki szklane na odciągach ze 
stali nierdzewnej w fasadzie FA1 i 

nad drzwiami DZ2 

m2 10,94     

131 Parapety zewnętrzne m 86,52     

132 Parapety wewnętrzne m 79,00     

1.4. A.5.Pochylnia       

133 Zdjęcie humusu z hałdowaniem m3 11,67     

134 Wykop pod fundamenty z 
zeskładowaniem urobku w 

obrębie placu budowy 

m3 83,25     

135 Zasypka fundamentu do rzędnej 
terenu  

m3 41,55     

136 Wywóz nadmiaru urobku  m3 41,70     

137 Podbeton 10 cm C12/15 m3 4,95     

138 Izolacje z folii PE - dwie warstwy m2 49,46     

139 Deskowanie płyty dennej m2 6,88     

140 Betonowanie płyt 
fundamentowych C30/37 W6 

m3 8,34     

141 Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych - płyta denna 

t 1,25     

142 Deskowanie ścian m2 48,28     

143 Betonowanie ścian C30/37 m3 6,04     

144 Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych - ściany 

t 0,91     

145 Deskowanie stóp 
fundamentowych 

m2 23,04     

146 Betonowanie stóp 
fundamentowych C30/37 

m3 4,61     

147 Zbrojenie konstrukcji 
monolitycznych - stopy 

t 0,46     

148 Izolacje przeciwwilgociowe 
powłokowe bitumiczne pionowe 

- pierwsza warstwa 

m2 83,85     
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149 Izolacje przeciwwilgociowe 
powłokowe bitumiczne pionowe 

- druga warstwa 

m2 83,85     

150 Koryto ściekowe - szer. 20 cm dł. 
6,56m z wlotem fi 100 do 

kanalizacji 

kpl 1,00     

  Elewacja       

151 Płyta warstwowa z rdzeniem PUR 
gr. 20cm, RAL  7035 

m2 1 
181,43 

    

152 Płyta warstwowa z wypełnieniem 
z wełny mineralnej gr. 20cm, RAL 

7035 - pasy EI 60 

m2 285,87     

153 Obróbki blacharskie z blachy 
stalowej powlekanej - wokół 

otworów 

m2 254,26     

154 Elewacja wentylowana - płyta 
włókno - cementowa TECTIVA gr. 
8 mm na podkonstrukcji stalowej 
+ pustka + płyty Wentirock 20 cm 

z jednostronną okładziną z 
włókniny szklanej 

m2 161,34     

155 Dodatkowa obróbka szpalet w 
elewacji wentylowanej 

m 86,55     

156 Tynk mozaikowy 1,5mm kolor 
245 na styropianie 

ekstrudowanym 15 cm na 
ścianach fundamentowych i 

belkach podwalinowych 

m2 19,72     

  Opaska wokół budynku       

157 Podsypka piaskowa gr. 10 cm m3 4,99     

158 Mata ogrodnicza m2 49,91     

159 Żwir płukany frakcji 25-45 mm m2 49,91     

160 Ława pod obrzeża m3 6,19     

161 Obrzeża betonowe m 123,82     
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Załącznik nr: 11 

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 
 
zawarta w dniu ……………………………………….. roku w Bielsku-Białej pomiędzy: 

 

„WAWRZASZEK ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą 
w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy, pod 
nr KRS 0000539689 NIP 937-263-74-77, REGON 241784124, zwaną w dalszej części umowy „WISS” 

reprezentowaną przez: Izabelę Plewnia – Wice Prezes Zarządu Komplementariusza  

 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

zwanym dalej „Kontrahentem”  

łącznie zwanymi „Stronami” 

 

Mając na uwadze, iż Kontrahent biorący udział w postępowaniu prowadzonym przez WISS w trybie 
zapytania o cenę, którego celem jest wyłonienie wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa 

o roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania: Utworzenie Centrum Badawczo-
Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych 
– obiekt A Laboratorium zwrócił się do WISS z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji 
budowlano-wykonawczej, w tym projektu budowlanego, którego treść stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa WISS, Strony postanawiają co następuje:  

 

§ 1  

1. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o Informacjach Poufnych, należy przez to rozumieć: 

Dokumentację budowlano-wykonawczą, w tym projekt budowy ośrodka badawczo rozwojowego 
samochodów specjalnych z częścią serwisowa oraz montaż urządzenia do badania statycznego 
kąta pochylenia samochodu na działkach nr 394/32, 434/18, 434/19, 960/14 przy ul. Ks. Jana 
Kusia 145, obręb Mikuszowice Krakowskie w Bielsku-Białej, oraz inne dokumenty, informacje 
organizacyjne, handlowe, techniczne, technologiczne, jak również wszelkie inne informacje 
mogące mieć wartość gospodarczą, (bez względu na formę oraz nośnik, na którym zostały 
utrwalone), ujawnione lub przedłożone Kontrahentowi w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej  
lub w jakikolwiek inny sposób. 
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2. Informacje Poufne stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa WISS w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.) o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

 

§ 2  

1. Kontrahent zobowiązuje się nie ujawniać otrzymanych lub pozyskanych w inny sposób Informacji 
Poufnych ani w całości ani w części jakiejkolwiek osobie trzeciej ( w tym osobie fizyczne, prawnej, 
jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej).  

2. Kontrahent jest uprawniony do wykorzystywania Informacji Poufnych tylko i wyłącznie w celu, 
w jakim zostały mu one ujawnione przez WISS (tj. w celu umożliwienia Kontrahentowi 
przygotowania oferty i udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę, lub 
w celu wykonania zleconych robót budowlanych w przypadku dokonania przez WISS wyboru 
oferty złożonej przez Kontrahenta).  

3. Kontrahent zobowiązuje się podjąć stosowne działania w celu zabezpieczenia zachowania 
poufności przekazanych Informacji Poufnych oraz zapobieżenia ich udostępnienia jakimkolwiek 
nieuprawnionym podmiotom trzecim. Kontrahent ponosi odpowiedzialność za zachowanie 
poufności Informacji Poufnych przez swoich pracowników lub współpracowników, którym 
Informacje Poufne zostały powierzone w celu określonym w ust. 2. Za działania lub zaniechania 
pracowników lub współpracowników Kontrahent ponosi odpowiedzialność jak za własne 
działania lub zaniechania.  

4. W przypadku naruszenia postanowień § 2 ust. 1-3 Kontrahent zapłaci WISS karę umowną 
w wysokości 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), za każdy 
przypadek naruszenia, w tym w szczególności za każdy przypadek ujawnienia Informacji Poufnych 
jakiejkolwiek osobie trzeciej, lub też nieuprawnionego wykorzystania przez Kontrahenta 
Informacji Poufnych dla celów innych niż określone w niniejszej umowie. Dla uniknięcia 
wątpliwości Strony postanawiają, iż kara umowna nałożona będzie zarówno za przypadki 
naruszeń bezpośrednich jak i naruszeń mających miejsce za pośrednictwem osób trzecich.  

5. Zapłata kary umownej nie wyłącza ani nie ogranicza prawa WISS do dochodzenia od Kontrahenta 
odszkodowania na zasadach ogólnych, w zakresie w jakim poniesiona szkoda przekracza 
wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

§ 3  

Postanowienia § 2 niniejszej umowy nie znajdują zastosowania do informacji: 
a) które stały się publicznie znane za zgodą WISS, bez naruszenia warunków niniejszej umowy  
b) na ujawnienie których Kontrahent otrzymał uprzednią, sporządzoną w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności zgodę WISS  
c) które zostały ujawnione zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądowym nakazującym ich 

ujawnienie.  
 

§ 4  

1. Kontrahent nie jest uprawniony do powielania lub kopiowania w jakikolwiek sposób otrzymanych 
Informacji Poufnych oraz zobowiązany jest do zwrotu wszelkich nośników zawierających 
Informacje Poufne (w tym wszelkich opracowań, notatek i jakichkolwiek innych form odnoszących 
się lub zawierających przekazane Kontrahentowi przez WISS, lub uzyskane przez Kontrahenta w 
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inny sposób Informacje Poufne) na każde żądanie WISS, niezwłocznie, nie później jednak niż w 
terminie 3 dni licząc od daty otrzymania tego typu żądania.  

2. W przypadku braku wyboru oferty Kontrahenta, Kontrahent zobowiązany jest do zniszczenia 
wszelkich dokumentów i nośników zawierających Informacje Poufne, lub usunięcia Informacji 
Poufnych z jakichkolwiek nośników w terminie 4 dni od daty uzyskania wiadomości o braku 
wyboru oferty złożonej przez Kontrahenta, chyba, że podlegają one zwrotowi na żądanie WISS 
zgodnie z postanowieniami ust. 1.  

3. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2 Kontrahent 
zapłaci WISS karę umowną w wysokości 5 000 złotych (pięć tysięcy złotych) za każdy dzień 
opóźnienia w wykonaniu obowiązków umownych.  

4. Zapłata kary umownej nie wyłącza ani nie ogranicza prawa WISS do dochodzenia od Kontrahenta 
odszkodowania na zasadach ogólnych, w zakresie w jakim poniesiona szkoda przekracza wysokość 
zastrzeżonej kary umownej.  

 

§ 5 

Żadne z postanowień niniejszej umowy nie będzie interpretowane jako udzielenie lub przekazanie 
Kontrahentowi jakichkolwiek praw do przekazanych Informacji Poufnych, w tym jakichkolwiek praw 
własności intelektualnej związanych z przekazanymi Informacjami Poufnymi.  

 

§ 6 

1. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Stronami w związku z niniejszą umową będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby WISS. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdą zastosowanie obowiązujące przepisy 
prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.  

3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
stron. 

5. Postanowienia niniejszej umowy i obowiązki z niej wynikające nie są ograniczone czasowo, oraz 
obowiązują również po zakończeniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę lub 
po zakończeniu współpracy pomiędzy Stronami.  

 

 

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

           WISS                                                                                                                Kontrahent  

 

 

 


