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OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA WYKONANIE  

REMONTU HALI SPORTOWEJ  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 

W SOCHACZEWIE UL. STASZICA 106 

  

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły,  

96 – 500 Sochaczew ul. Staszica 106, tel. (046) 862-81-01, fax.(046) 862-92-40 ogłasza 

przetarg ofertowy na wykonanie remontu hali sportowej polegającego na usunięciu usterek 

opisanych w ekspertyzie technicznej z dnia 18.12.2017r. i ujętych w przedmiarze. 

 
Termin realizacji: od 01.07.2019r. do 27.08.2019r. 

Termin płatności: do 30 dni 

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami  

Julian Tasiecki – Kierownik Gospodarczy szkoły w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie.  

Jadwiga Sikorska  - Dyrektor Szkoły  w godz. 8.00 – 15.00 w dni powszednie 

  
 Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną wykonanie remontu hali sportowej w Szkole 

Podstawowej nr 6 w Sochaczewie  należy złożyć w sekretariacie szkoły . 

 
Termin składania ofert upływa  24.06.2019 r. o godz. 09.30 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   24.06.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego . 

 

Kryteria oceny ofert: 

Cena oferty 100% 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.06.2019 r. do dnia 21.06.2019r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROZDZIAŁ I 

 
INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW 

 

1. Zakres zamówienia 

 

1.1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Sochaczewie, 96-500 Sochaczew, ul. Staszica 106, 

zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w przetargu ofertowym: wykonanie 

remontu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Sochaczewie polegającego na 

usunięciu usterek opisanych w ekspertyzie technicznej z dnia 18.12.2017r. i ujętych w 

przedmiarze. 

 

1.2.   Termin realizacji: od 01.07.2019r. do 27.08.2019r. 

  Termin płatności: do 30 dni 

 

 

1.3. Zakres zadania: 

wykonanie remontu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Sochaczewie 

polegającej na usunięciu usterek opisanych w ekspertyzie technicznej z dnia 

18.12.2017r. i ujętych w przedmiarze. 

 

Ogólne wytyczne w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia:   

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonaniu robót związanych z usunięciem następujących 

usterek opisanych w ekspertyzie technicznej z dnia 18.12.2017r. i ujętych w przedmiarze: 

- pionowe zarysowanie w narożniku małej sali sportowej przy ścianie rozdzielającej 

małą i dużą salę sportową;  

- znaczne pionowe i poziome pęknięcia na ścianie szczytowej w dużej sali, widoczne 

od wewnątrz obiektu, których szerokość miejscowo przekracza 2 mm (ściana 

rozdzielająca dużą i małą salę sportową);  

- nieregularne pęknięcia na ww. ścianie szczytowej widoczne od zewnątrz obiektu; 

miejscowe uszkodzenia powłok tynkarskich na elewacjach;  

- poziome pęknięcia fragmentu ściany bocznej od dużej sali sportowej widoczne od 

zewnątrz i wewnątrz; pionowe pęknięcia na ścianie szczytowej dużej sali sportowej 

widoczne od wewnątrz obiektu (ściana szczytowa przeciwległa do ściany 

rozdzielającej obie sale sportowe;  

- uszkodzony narożnik ściany szczytowej nad częścią szatniową;  

- uszkodzony narożnik ściany szczytowej nad duża salą; 

-  miejscowe zarysowania przy nadprożach okiennych na ścianie zewnętrznej;  

-nieregularne pęknięcia na elewacji w miejscu ściany rozdzielającej obie sale 

sportowe; 

 

 

 

 



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej w tym 

w Ekspertyzie Technicznej z dnia 18.12.2017r. wykonanej przez Ośrodek Rzeczoznawstwa i 

Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT 00-172 Warszawa, ul. Dzika 6 lok. 131 oraz 

przedmiarze robót.    

W/w dokumenty stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.   

 

Zakres wynikający z w/w dokumentów opisuje przedmiot zamówienia łącznie tzn. jeżeli 

jakikolwiek element lub czynność są wymienione w choćby jednym z tych dokumentów. 

Wykonawca ma obowiązek uwzględnić jego wykonanie w cenie oferty, 

W przypadku wystąpienia wątpliwości lub różnic w w/w dokumentach dotyczących opisu 

tych samych robót, materiałów, urządzeń, obowiązków i uprawnień stron etc. Wykonawca ma 

obowiązek zwrócić się do Zamawiającego z żądaniem ich wyjaśnienia. W przypadku nie 

dopełnienia tego obowiązku Wykonawca uwzględni w cenie przedstawionej w ofercie 

wariant bardziej korzystny dla Zamawiającego. 

Zamawiający informuje, że zadanie będzie wykonywane w przestrzeni publicznej. Użyte 

materiały winny posiadać wymagane certyfikaty, atesty oraz inne dokumenty uprawniające je 

do wbudowania czy zainstalowania w przestrzeni publicznej. Materiały i wyroby użyte do 

wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w przepisach prawa 

polskiego, posiadać atesty lub świadectwa ITB dopuszczające stosowanie ich w obiektach 

użyteczności publicznej oraz deklarację zgodności. 

 

 

2. Wymagania stawiane Oferentom 

 

2.1. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy wykażą, że wykonali w okresie 

ostatnich 5 lat od ukazania się ogłoszenia o przetargu - przynajmniej 1 robotę - 

potwierdzone referencjami, obejmujące  prace budowlane pokrewne przedmiotowi 

zamówienia. 

2.2.Posiadają potencjał kadrowy umożliwiający prawidłowe i terminowe wykonanie 

zamówienia, w tym przynajmniej jedną osobę  posiadającą aktualne uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z 

obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;  
 

Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej Zamawiający rozumie uprawnienia, 

o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(Dz.U.2017.1332 t.j) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia  

11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.),  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich 

przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne  

w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 

 
2.3.Oferent udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy 



 
 

3.   Opis sposobu przygotowania ofert 

 

3.1 Ofertę stanowi ,,formularz oferty” – sporządzony wg załącznika nr 1 do specyfikacji 

wraz z zaświadczeniami, oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w 

niniejszej specyfikacji. Załączniki winny być przygotowane wg treści zawartych w 

specyfikacji. 

3.2 W przypadku, gdy Oferent jako załącznik dołączy kopie jakiegoś dokumentu, 

powyższa kopia winna być potwierdzona przez uprawomocnionego reprezentanta    

Oferenta. 

3.3 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. 

3.4 Oferta winna być napisana w języku polskim, na załączonym do specyfikacji 

formularzu oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta - przy 

czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. 

Również wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Oferenta winny 

być podpisane. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, 

o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta. 

3.5    Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, faksu uważa się za      

         złożone w terminie, jeżeli   ich treść dotarła   do adresata   przed  upływem terminu i      

         została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego (art. 21 ust. 3).  

3.6    Zaleca się   aby   wszystkie strony zapisane ( tylko zawierające treść )    oferty   były   

         ponumerowane kolejnymi numerami, oraz wymaga się aby wszystkie miejsca, w         

których Oferent naniósł zmiany w treści oferty, były parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

3.7    Oferent  powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach. 

3.8.   Kopertę zewnętrzną należy adresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:  

          

„OFERTA na: wykonanie remontu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6  

w Sochaczewie” 

 

oraz „Nie otwierać przed 24.06.2019  r. godz. 10.30” 

 

 

3.9 Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak zewnętrzna musi być opisana nazwą i 

adresem Oferenta. 

3.10 Oferent może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany lub 

wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno 

mieć na kopercie oznaczenie „Zmiana” lub „ Wycofanie”. 

3.11 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3.12 Wymaga się, aby Oferent  dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być 

wykonywane roboty oraz uzyskał on na swoją  odpowiedzialność  i  ryzyko  wszelkie    

        istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.  

3.13 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu 

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 

terminu i została niezwłocznie potwierdzona pismem. Zamawiający nie dopuszcza 

elektronicznej drogi porozumiewania się z Oferentem. 

 
  4. Dokumenty składające się na ofertę: 



4.1.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków – zał. nr 1 

4.1.3 Doświadczenie zawodowe – zał. nr 2,wraz z referencjami,  

4.1.4 Oświadczenie w zakresie RODO – zał. nr 3 

4.1.5 Zaparafowaną, wypełnioną  propozycję umowy – zał. nr 4 

4.1.6 Kosztorys ofertowy – sporządzony przez Wykonawcę 

4.1.7 Uprawnienia. 

 

5. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia 

 

5.1.  Uprawnieni do kontaktów z oferentami są: 

 

Julian Tasiecki – Kierownik Gospodarczy szkoły  w godz. 8.00 – 16.00 w dni 

powszednie – sprawy techniczne 

Jadwiga Sikorska – Dyrektor Szkoły  w godz. 8.00 – 15.00 w dni powszednie.  

 

5.2. OFERENT WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAPISAMI 

NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 

ZALECA SIĘ, ABY OFERENT ZDOBYŁ WSZELKIE INFORMACJE, KTÓRE 

MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ 

PODPISANIA UMOWY. ZALECA SIĘ TAKŻE DOKONANIE WIZJI 

LOKALNEJ W TERENIE. OFERENT PONIESIE WSZYSTKIE KOSZTY 

ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I ZŁOŻENIEM OFERTY. 

 

6. Okres  związania ofertą 

 

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego 

na składanie ofert. 

 

7. Miejsce i termin składania ofert 

 

7.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. 

 

7.2. Termin składania ofert upływa dnia 24.06.2019r.   o godzinie 09.30. 

 

7.3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 7.2. zostaną 

zwrócone Oferentom bez otwierania.  

 

 

8. Otwarcie i badanie ofert 

 

8.1. Zamawiający otworzy oferty w  dniu 24.06.2019r. o godzinie 10.30 w siedzibie    

Zamawiającego. Otwarcie nastąpi w obecności przybyłych Oferentów. 

 

8.2. Podczas otwarcia Zamawiający ogłosi nazwy(firmy) i adresy Oferentów oraz ceny ofert,        

warunki gwarancji, terminy płatności i inne składniki podlegające ocenie. Zostanie 

także podana kwota jaką Zamawiający przeznaczył na finansowanie tego zadania. 

 

8.3. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać 

udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 



 

 

9. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej 

 

9.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i ich wagami:  

 

 cena (koszt) 100%  

 

9.2. Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej. 
 

 

 

10.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

 

a)  odwołania postępowania, unieważnienia go w całości w każdym czasie bez podawania 

przyczyn,  

b)    zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,  

c)    zmiany terminów  wyznaczonych w ogłoszeniu 

d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie 

postępowania,  

e)    wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia. 

11.     Informacja o formalnościach po wyborze oferty 

          Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako 

najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy. Z chwilą przyjęcia przez 

Zamawiającego oferty Wykonawcy umowa zostaje zawarta z mocą obowiązującą od 

dnia wskazanego w zawiadomieniu o wyborze ofert jako termin podpisania umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez 

podawania przyczyn. 

 

DYREKTOR 

Jadwiga Sikorska 
Podpis zatwierdzającego dokumentację 

 

Sochaczew dnia 14.06.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ II 

 

FORMULARZ  OFERTY 

 

 

 

 

 

           (pieczęć Oferenta) 

 

OFERTA 

 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 6  

z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Króla Władysława Jagiełły 

ul. Staszica 106 

96-500 Sochaczew 

 
 Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu ofertowym   

na Wykonanie  Remontu Hali Sportowej  w Szkole Podstawowej Nr 6 

w Sochaczewie ul. Staszica 106 

 

 
1. OFERUJEMY wykonanie zamówienia   za cenę: .................................................... PLN 

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

……………………………………………………………………….), bez podatku VAT. 

 

2. OFERUJEMY wykonanie zamówienia  za cenę: ................................................... PLN 

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

……………………………………………………………….), wraz z  podatkiem VAT. 

 

Termin realizacji zamówienia – 27.08.2019 r. 

 

3. Powyższa cena jest ceną ryczałtową. 
 

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej 

zasadami postępowania. 

  

5. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

 

4. ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować sami. 

5.  OFERTĘ niniejszą składamy na ................... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 



 

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

 

 Nazwa adres 

Status prawny 

Wykonawcy(os. fiz. 

spółka …) 

Wykonawca 
(…………………

…….........) 
(........................) 

 

Wykonawca 
(…………………

…....................) 
(........................) 

 

 

 

5. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów z Zamawiającym 

Imię i Nazwisko (........................................................................................) 

Adres (........................................................................................) 

Telefon (........................................................................................) 

Fax. (........................................................................................) 

E-mail (........................................................................................) 

 

 

1. ...................................................................................................................................., 

2. ...................................................................................................................................., 

3. ...................................................................................................................................., 

4. ...................................................................................................................................., 

5. ...................................................................................................................................., 

6. ...................................................................................................................................., 

7. ...................................................................................................................................., 

 

............................ dn. __.__.201r.                          ..................................................................... 

                                                                        (podpis upełnomocnionego  

przedstawiciela Oferenta) 

_____________________ 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
 

 

 

 

(pieczęć Oferenta) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 
 
 

 
 Składając ofertę w przetargu ofertowym na: wykonanie remontu hali sportowej przy 

Szkole Podstawowej nr 6 w Sochaczewie,  oświadczam, że 

 

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponujemy  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

4) nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, 

polegające na: 

 a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 b)  posiadania 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 lub powinowactwa w linii bocznej 

do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
 
............................ dn. __.__.2018 r.                      

 

         

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

                                           (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta) 

 
 
 

 

 

 

   



 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

 

 

 

(pieczęć Oferenta) 

 

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE 

 

 Składając ofertę w przetargu ofertowym na wykonanie remontu hali sportowej przy 

Szkole Podstawowej nr 6 w Sochaczewie  

oświadczam, że: moja firma zrealizowała w okresie ostatnich 3 lat następujące zamówienia 

o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu przetargu: 

 

L.p 
Nazwa zamówienia 

 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Wartość 

całkowita 

Zamówienia 

Termin 

realizacji: 

 

Rozpoczęcie 

Opis zamówienia 

(rodzaj, data i miejsce wykonania) 

 Zakończenie  

1 2 

 
3 4 5 

a)  

 

 

   

 

b)  

 

 

   

 

c)  

 

   

   

  

W kol. 5 wpisać tylko informacje dotyczące prac wykonywanych przez Oferenta. 

Uwaga! Załączyć dowody zgodnie z  warunkami określonymi w SIWZ. 

 

 

 

 

............................. dn. __.__.2018 r.          .............................................................                                                                                                                                                                                                  
(podpis upełnomocnionego  

przedstawiciela Oferenta) 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 do SIWZ: Klauzula informacyjna RODO 

 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 Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły, adres: ul. Staszica 106, 96-500 Sochaczew, tel. 

46 862-81-01, adres e-mail: sochaczew.sp6@gmail.com ; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w  jest Pani Anna Torzewska, tel.: (46) 862-81-01, e-mail: 

sochaczew.sp6@gmail.com , adres: Staszica 106, 96-500 Sochaczew; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 

− 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 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
* 

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** 

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. 

 

 

 

mailto:sochaczew.sp6@gmail.com
mailto:sochaczew.sp6@gmail.com


 

ZAŁĄCZNIK NR 4 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO 

 

 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

 

 

  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

 

 

 

 

 

 

 

       ______________________________ 

 

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

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

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

* 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). 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 5 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

I.  PRZEDMIOT UMOWY 

 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

ofertowego obie strony zgodnie oświadczają, że zawarły umowę następującej treści: 

  

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty  polegające na wykonanie 

remontu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Sochaczewie polegającego na 

usunięciu usterek opisanych w ekspertyzie technicznej z dnia 18.12.2017r. i ujętych w 

przedmiarze zgodnie ze złożoną ofertą.  

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

budowlane. 

 

§ 2 

Obowiązki stron 

1. Obowiązki Zamawiającego 

1.1. Przekazanie  placu budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. 

1.2. Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy i socjalnych. 

1.3. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy. 

1.4. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego  obejmującego przedmiot umowy. 

2. Obowiązki Wykonawcy 

2.1.Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy 

zgodnie z polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi 

obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami z inwestorem. 

2.2.Zorganizowanie placu budowy do właściwego wykonania prac (Wykonawca jest 

zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy). 

2.3.Współpraca ze służbami technicznymi Zamawiającego. 

2.4.Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. 



2.5.Zgłaszanie robót do odbioru. 

2.6. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 

2.7. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami. 

2.8. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. 

2.9.Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac oraz uporządkowanie 

terenu po zakończeniu robót budowlanych. 

 

§ 3 

Terminy wykonania 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących 

terminach: 

a) rozpoczęcie: w  terminie do 3 dni  od daty przekazania placu  

b) zakończenie: do 27.08.2019r. 

 

§ 4 

Odbiory 

Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie remontu hali 

sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Sochaczewie polegającego na usunięciu 

usterek opisanych w ekspertyzie technicznej z dnia 18.12.2017r. i ujętych w przedmiarze 

zgodnie ze złożoną ofertą.  

1. Wykonawca  zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru  przedmiotu umowy  

oświadczeniem złożonym na dziennik w sekretariacie szkoły. 

2. Zamawiający wyznaczy  termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni 

od daty zawiadomienia go na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

a/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad, 

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić  od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

4. Strony postanawiają, że z  czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie  ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone  na 

usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego /inspektora nadzoru/  

  o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych    

uprzednio robót jako wadliwych. 

6. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu 

gwarancji   ustalonego  w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia  

wad po upływie okresu rękojmi 



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

tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie  

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż  do czasu usunięcia tych wad 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

Za wykonanie prac określonych w niniejszej umowie w §1 Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić Wykonawcy  wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……….. ……….PLN 

brutto (słownie: ………………………….………). Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym 

mowa w ust 1., obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją prac objętych SIWZ, w 

tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 

przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

 

§ 6 

Warunki płatności 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się   fakturą końcową 

wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót. 

2.  Zapłata za wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy dokonywana będzie przez 

Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez 

Wykonawcę i zatwierdzonej pod względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym 

przez Zamawiającego, przy czym podstawę do wystawienia  faktury stanowić  będzie 

protokół  końcowego odbioru robót, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora 

Nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego. 

3. Fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości. 

4. Wszystkie płatności zostaną uregulowane przelewem z rynku zamawiającego na konto 

wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury. 

5. Strony umowy upoważniają się wzajemnie do wystawienia faktury VAT bez podpisu ze 

swej strony jako odbiorcy faktury. 

6. Dane do faktury: 

Nabywca: Gmina Miasto Sochaczew ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew,    

NIP 837-16-91-451 

Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława 

Jagiełły,     96-500 Sochaczew, ul. Staszica 106, 

 



§ 7 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zleci Podwykonawcom następujący zakres robót: 

.………………………….. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

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

jest obowiązany, w trakcie niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zobowiązani są do 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

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

dnia jej zawarcia. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy lub jej zmian albo 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany uprawniony jest do zgłoszenia pisemnych 

zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub niezgłoszenie pisemnego 

sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie określonym, uważa się za akceptację projektu umowy lub za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za 

zgodność z oryginałem  kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o 



którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000,00 zł. 

8. Jeżeli termin zapłaty w umowie, o której mowa w ust. powyżej jest dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy lub usługi Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

8. Wykonanie części robót przez podwykonawcę na rzecz Wykonawcy zostanie stwierdzone 

protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym przy obecności przedstawiciela 

Zamawiającego i przez niego zaakceptowanym w formie pisemnej.  

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawcy jak  

za działania lub zaniechania własne. W szczególności Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez podwykonawców zarówno 

Zamawiającemu jak i osobom trzecim. 

 

§ 8 

Gwarancja 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy wynikająca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona poprzez 

udzielenie pisemnej gwarancji. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy  gwarancji oraz rękojmi na wykonany 

przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego, na warunkach określonych w karcie 

gwarancyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.   

3. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 

7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w 

innym terminie uzgodnionym przez strony. 

4. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze 

przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami 

usunięcia wad, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w 

ust. 3 niniejszego paragrafu. 

 

 



§ 9 

Kary umowne 

1. Celem prawidłowego i terminowego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego za 

przedmiot umowy, 

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% 

wartości przedmiotu odbioru (zadania) za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wartości 

przedmiotu odbioru (zadania) za każdy dzień zwłoki, do 7 dni , liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad. W przypadku przekroczenia ww. terminu wysokość 

kar, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wynosić będzie 1% 

wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad.   

d) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

e) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2 000 zł , 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 

25% wynagrodzenia umownego. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie należności 

wynikających z kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu umowy. 

5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od 

nowych terminów. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z 

tym kosztów. 

7. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte 

w wyznaczonym terminie.  



§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zmiana podwykonawcy wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego. Przepis ust.1  

zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

3. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie: 

Zamawiający: -  ………………………………………………… 

Wykonawca –  …………………………………………………. 

4. Zamawiający oświadcza, że powołany przez niego inspektor nadzoru będzie działał  w 

granicach umocowania, określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 

5. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują 

się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia 

kompromisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

6. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego.  

7. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących 

egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 
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