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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Projekt wzór umowy 

 

Umowa   

 

zawarta dnia ............................... 2019 r., w Białej Podlaskiej pomiędzy:  

Komendą Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej 

21-500 Biała Podlaska , ul. Sidorska 93 

NIP: 5371991890, REGON: 030238735 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez:  

bryg. mgr inż. Artura Tomczuka – Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej 

a  

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. 

………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 

Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., 

REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 

..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik do umowy2,  

 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 

zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 

„…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać 

adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., 

zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na 

podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

§ 1 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018). 

                                                        
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,  

o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy. 

 

§ 2 

Informacje ogólne 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazywania Wykonawcy szczegółów 

wykonania robót, wynikających z potrzeb Zamawiającego jako użytkownika, w 

zakresie nie rodzącym dodatkowych skutków finansowych i nie stanowiącym 

istotnych zmian postanowień umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zaś Wykonawca zobowiązuje się te 

ustalenia uwzględnić w miarę możliwości technologicznych.  

2. Zamawiający oświadcza, że otrzymał numer identyfikacyjny NIP 537-19-92-890.  

3. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, 

otrzymał numer identyfikacyjny NIP……………...  

4. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z danymi przedłożonymi do oferty w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego posiada odpowiednie 

uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie, środki materialne, zaplecze techniczne i 

osobowe oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się ją 

wykonać z należytą starannością zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i techniki.  

 

§ 3 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę i odbiór przez 

Zamawiającego: „Termomodernizacji obiektu Komendy Miejskiej Straży Pożarnej                                             

w Białej Podlaskiej – obiektu JRG w Międzyrzecu Podlaskim”, zgodnie z 

przedmiarem i kosztorysem ofertowym.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia, spełniający 

wymagania określone w SIWZ i złożonej ofercie w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia ……………………..., zaś Zamawiający zobowiązuje się w powyższym terminie 

przedmiot umowy odebrać.  

3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy ceny, o której mowa w § 

4, oraz do odebrania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 6 umowy.  

 

§ 4 

Cena i warunki płatności 

1. Całkowita cena za dostawę przedmiotu umowy wynosi: ……………………….……….zł 

netto.  

podatek VAT: ………………………………………………..….. zł (23 %)  

Cena ofertowa brutto: ………………………….……. zł.  

(słownie: ………………………………………………. zł):  
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2. Cena całkowita, o której mowa w ust. 1, zostanie zapłacona Wykonawcy na 

podstawie faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego. Faktura zostanie 

doręczona Zamawiającemu w dniu dostarczenia po bezusterkowym ostatecznym 

odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzonym stosownym protokołem odbioru.  

3. Termin płatności faktury/faktur wynosi do 30 dni licząc od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Płatności realizowane będą 

ze środków UE w ramach RPO woj. lubelskiego. Wysokość i ilość faktur wynika z 

uzgodnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego, który stanowi załącznik do 

niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za wykonany przedmiot umowy, na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.  

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, w związku 

z tym całkowita cena brutto obejmuje wszystkie koszty wynikające z realizacji 

przedmiotu umowy, a w szczególności taki jak: załadunku, rozładunku, montażu, 

ubezpieczenia, uruchomienia..  

 

§ 5 

Koordynacja umowy 

Strony ustanawiają osoby upoważnione do kontaktów i nadzoru nad realizacją 

przedmiotu umowy:  

1) Z ramienia Wykonawcy: …………………………….., tel. ……………………………….  

2) Z ramienia Zamawiającego …………………………….., tel. …………………………….  

 

§ 6 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Termin realizacji umowy określony w § 3 ust. 2 niniejszej umowy zostaje 

zachowany, jeżeli odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się we wskazanym w 

przedmiotowym zapisie terminie.  

2. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy w terminie, jest podpisany przez 

obie strony protokół odbioru 

 

 

§ 7 

Odbiór techniczno-jakościowy 

1. Odbiór odbędzie się w miejscu realizacji umowy w terminie,  

o którym mowa w § 3 ust.2.  

2. Odbiór  będzie obejmował sprawdzenie zgodności przedmiotu zamówienia ze 

złożoną specyfikacja techniczną w zakresie warunków technicznych, 

eksploatacyjnych i jakościowych.  

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru  wad, Wykonawca zobowiązuje się do 

ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny 
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od wad, zgodnie z wyborem Zamawiającego. W takim przypadku zostanie 

sporządzony protokół niezgodności w 2 egzemplarzach, po 1 dla Wykonawcy i 

Zamawiającego, podpisany przez obie strony. W protokole tym strony ustalają nowy 

termin odbioru . Zapis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i 

możliwości odstąpienia od umowy.  

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedstawiony do odbioru 

przedmiot umowy nie odpowiada warunkom koniecznym zawartym w specyfikacji 

technicznej, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku 

zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od specyfikacji 

technicznej, w 2 egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego. Zapis 

ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i możliwości odstąpienia 

od umowy.  

 

§ 8 

Dokumentacja techniczna 

Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:  

1) pełną dokumentację eksploatacyjną , 

2) instrukcje obsługi i serwisowania urządzeń oraz wszystkich innych elementów, 

które zostały użyte do wykonania przedmiotu umowy w języku polskim, które 

Zamawiającemu umożliwią obsługę, konserwację i naprawę przedmiotu umowy;  

3) aprobaty i atesty materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy. 

§ 9 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji, która wynosi: 

………………miesięcy zgodnie ze złożoną ofertą. Niniejsza umowa stanowi dokument 

gwarancyjny.  

2. Okres gwarancji liczy się od dnia ostatecznego protokolarnego odbioru przedmiotu 

umowy stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy bez wad.  

3. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w 

miejscu lokalizacji przedmiotu umowy tj. w siedzibie JRG Międzyrzec Podlaski 

bezpośrednio przez Wykonawcę lub przez autoryzowany serwis na koszt 

Wykonawcy w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia usterki. Do okresu naprawy nie wlicza 

się dni ustawowo wolnych od pracy. Przyjmuje się, że dni ustawowo wolne od pracy 

to dni określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy 

(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 90 z późn. zm.). Strony dopuszczają zgłaszanie usterek w 

formie fax. na  numer Wykonawcy……………………………  lub mail……………………….. .  

4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas potrzebny na wykonanie naprawy.  

5. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia 

elementu stanowiącego część przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem 

usterek, których nie można usunąć w siedzibie Zamawiającego koszty 
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przemieszczania przedmiotu umowy od i do punktu serwisowego ponosi 

Wykonawca.  

6. Czas reakcji serwisu na naprawę do 72 godzin od zgłoszenia faxem lub telefonicznie 

dokonanego przez Zamawiającego.  

7. Naprawa, usunięcie usterek lub wad w okresie gwarancyjnym nastąpi na koszt 

Wykonawcy wraz z dostawą odpowiednich części zamiennych i materiałów.  

8. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez Wykonawcę na podstawie 

indywidualnych zleceń.  

9. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o każdorazowej zmianie swojej 

siedziby oraz numerów telefonów i fax.  

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy i kary umowne 

1. Jeżeli Wykonawca dopuści się zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku 

do terminu ustalonego w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu za 

każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,5 % całkowitej wartości umowy 

brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy, na podstawie noty obciążeniowej 

wystawianej przez Zamawiającego.  

2. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy dokona zmiany albo rezygnacji z 

podwykonawcy, na którego zasoby  powoływał się, na zasadach określonych w art. 

22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, niezwłocznie innego 

Podwykonawcę  lub Wykonawca samodzielnie musi spełnić je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana lub rezygnacja z 

podwykonawcy wymaga niezwłocznego pisemnego poinformowania 

Zamawiającego w celu sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.  

3. W przypadku korzystania z podwykonawców innych niż z wymienionych w 

złożonej ofercie bez uzyskania akceptacji Zamawiającego  potwierdzonej w formie 

aneksu do umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% całkowitej 

wartości umowy brutto na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez 

Zamawiającego  Na okoliczność zaistnienia takiego faktu zostanie sporządzona 

przez Zamawiającego  stosowna notatka. 

4. Jeżeli opóźnienie w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni, Zamawiający 

ma prawo odstąpić od umowy bez obowiązku wyznaczania nowego terminu. 

Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie 

Wykonawca poniósł w związku z umową. Odstąpienie wymaga, pod rygorem 

nieważności, formy pisemnej i przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 30 dni 

od daty, w której opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 14 dni.  

5. Jeżeli Zamawiający opóźni termin dokonania zapłaty kwoty określonej w fakturze 

VAT, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych od kwoty 
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niezapłaconej w terminie, za każdy dzień opóźnienia, na podstawie noty 

obciążającej wystawionej przez Wykonawcę.  

 

§ 11 

Rozstrzyganie sporów i obowiązujące prawo 

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle 

realizacji niniejszej umowy poddają się rozstrzygnięciu sporu przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 12 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy wymagają zachowania formy 

pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności i są dopuszczalne w granicach 

unormowania art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści, jeżeli taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub wynika 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie rodzaju/modelu sprzętu w 

przypadku obiektywnej niemożności dostarczenia sprzętu (zakończona produkcja, 

niedostępność na rynku, etc.). Zmiany można dokonać co do rodzaju/typu/modelu 

sprzętu, pod warunkiem, że urządzenie/urządzenia będą nowszą lub 

zmodernizowaną wersją oferowanego modelu, będą miały lepsze wszystkie 

parametry, bądź część parametrów i pozostałe parametry bez zmian.  

 

 

§ 13 

Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a 

Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 

przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 
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2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 

trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 

Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od 

stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 

jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 
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14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 

przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 

ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub 

Umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieunormowanych Umową zastosowanie znajdą przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018).  

2. Spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla 

Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.  

 

W imieniu Zamawiającego:  W imieniu Wykonawcy: 
 
 

……………………………………. 
(Imię i Nazwisko, funkcja) 

 
 
 
 

 
 

 
 

…………………..………………. 
(Imię i Nazwisko, funkcja) 

………………………….………. 
(kontrasygnata Skarbnika) 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

Wzór formularza ofertowego 
 

A. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO: 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej 

21-500 Biała Podlaska , ul. Sidorska 93 

NIP: 5371991890, REGON: 030238735 

nr telefonu +48 (83) 3447200, nr faksu +48 (83) 3447227 

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: godz. 7:30 – 15:30. 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Adres poczty elektronicznej: km_bialapodlaska@straz.lublin.pl 

Strona internetowa: www.strazbiala.pl  
 

 

B. DANE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW. 
 

14. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy: 

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

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

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy: 

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

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

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

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem:  

 adres korespondencyjny: 

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

 numer faksu: ……………………………........numer telefonu: ………………………………………………………........ 

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

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę: 

 

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

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:  

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

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą5? 

                                                        
4 Powielić tyle razy, ile to potrzebne 
5 Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie 

przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót 
nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. 

mailto:km_bialapodlaska@straz.lublin.pl
http://www.strazbiala.pl/
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TAK 

NIE 

(zaznacz właściwe) 

 

C. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn.: 
 

„Termomodernizacja obiektu Komendy Miejskiej PSP    w Białej Podlaskiej  

– obiektu JRG w Międzyrzecu Podlaskim” 

Oferuję/oferujemy* wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac zamieszczonym  

w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia:  
 

1.za cenę oferty: ..................................................................... Netto zł 

Podatek VAT ……………………………………………………………………..zł, 

Cena brutt: ………………………………………………………………………………………………… 

(słownie brutto: 

……………........................................................................................................................ ........zł). 

2. Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi ………………. miesięcy. 

3. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi ……………….dni. 
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D. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ TREŚCI SIWZ. 
 

1. Oświadczam/y, że powyższa cena zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający  

w przypadku wyboru niniejszej oferty na zasadach wynikających z umowy. 

3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w SIWZ wraz z załącznikami  

4. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert.  

5. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z SIWZ i Projektem umowy.  

6. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................do nr 

......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i 

dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne. 
(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione 

przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli 

spełnia łącznie 3 warunki: 
1. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 

informacja mająca wartość gospodarczą, 
2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.) 

 

7. Zobowiązujemy się dotrzymać wskazanego terminu realizacji zamówienia. 

 

8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty 

dokumenty i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień 

składania ofert (art. 297 kk).  

9. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp informuję, że wybór oferty: 

 

a)  nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć, 
 

b)  będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć  

– w następującym zakresie:  
 

……………………………………………………………………………………..……………………………..…………………6. 
 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO7 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

                                                        
6 Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto, jaką poniesie na realizację przedmiotu 

zamówienia. 
7 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
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pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu.* 
*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 

ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 

E. ZOBOWIĄZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA. 

1) Akceptuję proponowany przez Zamawiającego Projekt umowy, który zobowiązuję się podpisać 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2) Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu zadania ze 

strony Wykonawcy są: ………………………………………………………………………………….………………………… 

nr telefonu ………………….………………,    e-mail: ……………………………………..………………………………..…… 

F. PODWYKONAWSTWO. 

Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć podwykonawcom następujące części 

zamówienia8: 

Lp. Część zamówienia 
Wartość brutto (PLN) 
lub procentowy udział 

podwykonawstwa 

Nazwa i adres 
podwykonawcy 

1 2 3 4 

1    

2    

RAZEM   
 

                                                        
8 W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli. 
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F. SPIS TREŚCI. 

Oferta została złożona na ....... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych  

od nr ....... do nr .......  

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

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

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

3) ....................................................................................................................................................................................................... 

4) ....................................................................................................................................................................................................... 

5) ....................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

………………………………………… 
(miejscowość i data) 

…………………………………………… 
(pieczęć i podpis Wykonawcy  

lub Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej 

21-500 Biała Podlaska , ul. Sidorska 93 

NIP: 5371991890, REGON: 030238735 

nr telefonu +48 (83) 3447200, nr faksu +48 (83) 3447227 

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: godz. 7:30 – 15:30. 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Adres poczty elektronicznej: km_bialapodlaska@straz.lublin.pl 

Strona internetowa: www.strazbiala.pl  
 

WYKONAWCA: 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 

jest „Termomodernizacja obiektu Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej – 

obiektu  JRG w Międzyrzecu Podlaskim” 

oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 
 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 

1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

        ………………………………………… 

mailto:km_bialapodlaska@straz.lublin.pl
http://www.strazbiala.pl/
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          (podpis) 

 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 

ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

        ………………………………………… 
(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się  

w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

        ………………………………………… 
(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach  

są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

        ………………………………………… 
(podpis) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej 

21-500 Biała Podlaska , ul. Sidorska 93 

NIP: 5371991890, REGON: 030238735 

nr telefonu +48 (83) 3447200, nr faksu +48 (83) 3447227 

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: godz. 7:30 – 15:30. 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Adres poczty elektronicznej: km_bialapodlaska@straz.lublin.pl 

Strona internetowa: www.strazbiala.pl  
 

WYKONAWCA: 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………..…..………… 

…………………………………………………..…..………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 

jest „Termomodernizacja obiektu Komendy Miejskiej Straży Pożarnej  w Białej Podlaskiej 

– obiektu   JRG w Międzyrzecu Podlaskim” 

oświadczam, co następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale 6.2 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        ………………………………………… 
      (podpis) 

mailto:km_bialapodlaska@straz.lublin.pl
http://www.strazbiala.pl/
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 

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

określonych przez zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale 6.2 Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: 

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

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………........................ 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

        ………………………………………… 
(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

        ………………………………………… 
(podpis) 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

Wzór informacji, że Wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej 

  

……………………….., dnia …………………. 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY9 
 

Ja/my niżej podpisany/i: 

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

 

działając w imieniu i na rzecz: 

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

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację obiektu 

Komendy Miejskiej Straży Pożarnej  w Białej Podlaskiej – obiektu JRG w Międzyrzecu 

Podlaskim” 

oświadczamy, że: 
 

 nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018) tj. w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. 2017 

r., poz. 229) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu* 

 

 należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 229),* z wykonawcami, 

którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu* (należy podać nazwy i adresy siedzib)*: 

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby 

1   

2   

* - nieodpowiednie skreślić 

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

(pieczęć i podpis Wykonawcy  
lub Pełnomocnika) 

 

 

 

 
                                                        
9 Dokument ten Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania 
ze strony Zamawiającego). 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 

Wzór wykazu robót 
 

……………………….., dnia …………………. 

ZAMAWIAJĄCY: 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej 

21-500 Biała Podlaska , ul. Sidorska 93 

NIP: 5371991890, REGON: 030238735 

nr telefonu +48 (83) 3447200, nr faksu +48 (83) 3447227 

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: godz. 7:30 – 15:30. 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Adres poczty elektronicznej: km_bialapodlaska@straz.lublin.pl 

Strona internetowa: www.strazbiala.pl  
 

WYKONAWCA: 
…………………………………………………..…..………… 
…………………………………………………..…..………… 
…………………………………………………..…..………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEIDG) 

reprezentowany przez: 
…………………………………………………..…..………… 
…………………………………………………..…..………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, 

 
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. poz. 1126 w sprawie 

rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia) 
 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego „Termomodernizację obiektu Komendy Miejskiej Straży 

Pożarnej w Białej Podlaskiej – obiektu JRG w Międzyrzecu Podlaskim” przedkładam 

wykaz robót zgodnie z zapisami rozdziału 6.2.3 niniejszej SIWZ wraz z podaniem 

ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane  

 

L.p. 

Przedmiot roboty budowlanej 
(podanie nazwy inwestycji, 

wartości i miejsca jej realizacji z 
opisem pozwalającym na ocenę 

Daty wykonania 
(dd-mm-rrrr) 

Podmiot, na rzecz 
którego robota 

budowlana została 
wykonana 

mailto:km_bialapodlaska@straz.lublin.pl
http://www.strazbiala.pl/
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spełniania warunku udziału w 
postępowaniu) 

    

    

    

 

oraz 

załączam dowody określające czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są: referencje, bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane/są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.  W 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 

inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

 

 

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

(pieczęć i podpis Wykonawcy  
lub Pełnomocnika) 

 


