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Starachowice, dnia 04.11.2021 r. 

 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
MUZEUM PRZYRODY I TECHNIKI EKOMUZEUM 

IM. JANA PAZDURA W STARACHOWICACH 
Ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice 

 
zaprasza do złożenia oferty na  

„Wymiana poszycia dachowego budynku magazynowego” 
 

2. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY: 
1) opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę istniejącego azbestowego poszycia dachowego 
na pokrycie z blachy płaskiej na rąbek stojący. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do niniejszego 
zaproszenie: „Dokumentacja techniczna”. 
Kody CPV:  
45000000-7 Roboty budowlane  
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45260000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 
 

2) terminy wykonania zamówienia: do 21 dni. (termin rozpoczęcia robót planowany jest 
na dzień 16.11.2021 r. 
 

3) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z wykonawcami: 
a) Przy użyciu poczty elektronicznej.  
b) Osoba do kontaktu: Marek Żelazko – Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, 

email: marek.zelazko@ekomuzeum.pl; tel. 789 730 089  
 

4) termin związania ofertą: 
30 dni.  
 

5) opis sposobu przygotowywania ofert:  
Wykonawca złoży ofertę w formie pisemnej lub dokumentowej zgodnie z treścią formularza 
ofertowego – załącznik nr 3. 
 

6) miejsce oraz termin składania ofert: 
Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, ul. 
Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice, budynek biura I piętro, Dział zamówień publicznych 
i administracji lub na  adres email: marek.zelazko@ekomuzeum.pl  w terminie do 
14.11.2021 r. do godziny 14:00. 
 

7) opis sposobu obliczenia ceny:  
Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty wszelkie elementy wymagane w 
ogłoszeniu, pozwalające na prawidłowe pod względem technicznym wykonanie zamówienia. 
Cena podana na ofercie ma charakter ryczałtowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
 

8) opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 Cena 100% 
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9) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  
Wykonawca zobowiązany będzie podpisać umowę w miejscu i czasie wskazanym przez 
Zamawiającego. Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy 
z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących 
załącznik nr 2. 

10) Informacje dodatkowe: 
a) Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z wykonawcami po 

złożeniu ofert. Negocjacje nie mogą prowadzić do udzielenia zamówienia na 
warunkach gorszych niż określone w ofercie wykonawcy. 

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

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia postępowania bez wyboru oferty 
bez skutków prawnych oraz finansowych 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą. 
e) Niniejsze  ogłoszenie nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w 

rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
f) Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia. 
g) Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferenta, nie przewiduje 

się postępowania  odwoławczego w sprawie  decyzji o wyborze oferenta,  odrzucenia 
oferty lub zakończenia postępowania bez jego wyboru. 

11) Klauzula informacyjna RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
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) – dalej: RODO, informujemy, że  
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Muzeum Przyrody i Techniki 

Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach  z siedzibą w Starachowicach przy 
ul. Wielkopiecowej 1 

b) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony 
Danych, z którym można kontaktować się:  
listownie na adres:  Marek Żelazko Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, ul. 
Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice 
przez e-mail: marek.zelazko@ekomuzeum.pl 

c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 18 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. 
„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy ul. Marszałka 
Piłsudskiego 95 w Starachowicach.” prowadzonym w trybie przetargu publicznego; 

d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania na zasadach określonych w art. 8 oraz art. 74 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

e) dane osobowe będą przechowywane, na zasadach określonych w art. 78 ust. 1 
ustawy Pzp, przez okres min. 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania udzielonej gwarancji przekracza okres 4 lat, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz gwarancji udzielonej przez 
Wykonawcę; 

f) obowiązek podania danych osobowych jest niezbędny do dokonania wyboru oferty i 
zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwy wybór oferty i 
zawarcie umowy; 

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

h) osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu posiada: 
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 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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, w 
przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
RODO; 

i) osobie fizycznej, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu 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.” 

12) Wykaz załączników. 
(1) Lokalizacja i opis obiektu. 
(2) Istotne postanowienia umowy. 
(3) Formularz ofertowy. 
(4) Dokumentacja techniczna. 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nie 

przekraczającej kwoty 130 000,0 zł w Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach – 

zarządzenie Dyrektora Muzeum z dnia 04.01.2021 r. dostępnego na stronie BIP Zamawiającego. oraz przepisami ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

 

….…………………………………………… 
Data i podpis kierownika zamawiającego 
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

I. Lokalizacja 
Starachowice, ul. Wielkopiecowa 1, działka ewidencyjna nr 1146/2, obręb 02, 
na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach 
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II. Opis obiektu 
Budynek nie jest objęty ochroną konserwatora. 
Budynek z przeznaczeniem na magazyn. 
Konstrukcja: 
Konstrukcja budynku ryglowa. Ściany pomiędzy elementami stalowymi z cegły 
białej silikatowej. Posadzki betonowe. Konstrukcja dachu stalowa. Dźwigary 
dachowe stalowe, kratowe, spawane, wielogałęziowe. Pas dolny oraz słupki i 
krzyżulce dwugałęziowe z przerwą pomiędzy gałęziami, spiętymi przewiązkami. 
Pas górny dwugałęziowy, gałęzie połączone. Stężenia krzyżowe we wszystkich 
polach. Płatwie z profili zamkniętych w postaci rur kwadratowych. Przekrycie dachu 
eternitem falistym. Architektura: 
Budynek jednokondygnacyjny, na planie prostokąta. Wymiary budynku w planie: 
szerokość 9,80 m, dł 18,90m. W głównej części budynku zlokalizowano halę 
magazynową zajmującą większość powierzchni, od strony północnej dodatkowe 
trzy pomieszczenia magazynowe z osobnymi wejściami. Dach budynku 
dwuspadowy z symetrycznymi przełamaniami powyżej okapów. Podbitka pod 
dachem drewniana, w postacie deskowania pełnego. 
Zdjęcia: 
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
Zawarta 2021 r. w Starachowicach pomiędzy: 
Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, z siedzibą w 
Starachowicach 27-200, ul. Wielkopiecowa 1, NIP: 664-19-43-885, Regon: 292650289, 
reprezentowane przez Pawła Kołodziejskiego – Dyrektora Muzeum, zwane dalej: Zamawiającym. 
a 
…………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: 

„Wymiana poszycia dachowego budynku magazynowego” 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy przedstawiają następujące dokumenty, które będą 

uważane za część niniejszej Umowy oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej 
Umowy w następującej kolejności: 

a. niniejszy akt Umowy; 
b. Projekt Budowlano Wykonawczy; 
c. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
d. Przedmiar 
e. Oferta Wykonawcy wraz załącznikami, 

3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy: 
a. zbadał plac budowy wraz z dokumentami i otoczeniem, 
b. stwierdził, iż charakter Robót, środki komunikacji, infrastruktura, zaplecze techniczne, 
c. warunki placu budowy oraz inne niezbędne czynniki warunkujące prawidłowe wykonanie 

Robót umożliwiają realizację Umowy, 
d. zapoznał się z Dokumentacją projektową (w skład dokumentacji projektowej wchodzą 

dokumenty wymienione w pkt. 2 ppkt b, c i d) i stwierdził na podstawie swojej wiedzy i 
doświadczenia, posiadanych środków technicznych, zasad sztuki budowlanej wraz z 
uwzględnieniem postanowień Umowy, że realizacja Robót jest możliwa do wykonania 
przez Wykonawcę. 

 
§ 2 

1. Teren budowy zostanie przekazany wykonawcy w terminie …………………………. 
2. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie ………………… 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty w terminie do ……………………. 
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy kosztorys 

ofertowy z wyszczególnionymi kosztami realizacji netto i brutto prac, zawierający następujące 
elementy: stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową, zestawienie materiałów z 
cenami jednostkowymi, tabelę elementów scalonych. Kosztorys ma być sporządzony o oparciu o 
przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 

 
§ 3 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy: 
a. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 
b. dokonanie odbioru końcowego; 
c. dokonanie zapłaty wynagrodzenia. 

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy w 
szczególności: 

a. Prowadzenie Dziennika Robót 
b. Zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach w Dokumentacji projektowej w 

terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą 
szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w 
Dokumentacji projektowej. 



 

 
Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach 

Ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice, Regon 292650289, NIP 664-19-43-885 
Tel/fax 41 275 40 83, mpt@ekomuzeum.pl, www.ekomuzeum.pl 

 

 

    
Oznaczenie sprawy: A.26.12.2021 

 

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od 130.000,- zł  

 

St
ro

na
9 

c. Wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego i terminowego 
zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, 
polskimi i branżowymi normami, przepisami Prawa Budowlanego oraz przepisami BHP. 

d. Zapewnienie na własny kosz niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy narzędzi, 
sprzętu i materiałów. 

e. Zorganizowanie na własny koszt zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb 
własnych wraz zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania 
(zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzania nieczystości) 

f. Oznaczenie terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 
prowadzenia robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

g. Zapewnienie przestrzegania przepisów BHP i ppoż. 
h. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich 

czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił 
odpowiedzialność odszkodowawczą. 

i. Utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji zamówienia. 
j. Pisemnie uprzedzanie Zamawiającego, o każdej groźbie opóźnienia robót, z podaniem 

przyczyn i skutków opóźnienia oraz czasu o jaki termin wykonania robót może ulec 
przesunięciu. 

k. Zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi w zakresie wykonania pomiarów i 
dokumentacji powykonawczej w tym kosztorysu powykonawczego z wyszczególnionymi 
kosztami realizacji netto i brutto prac, zawierający następujące elementy: stronę tytułową, 
przedmiar robót, kalkulację szczegółową, zestawienie materiałów z cenami 
jednostkowymi, tabelę elementów scalonych. (dokumentacja powykonawcza musi być 
przedstawiona w wersji papierowej – 1 egz. i elektronicznej – 1egz.). 

l. Usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. po 
zakończeniu robót. 

m. Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót. 
3. Zdemontowane elementy rozebranych konstrukcji wykonawca złoży na terenie Muzeum Przyrody 

i Techniki w Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice, w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i 
osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonaniu umowy. 

5. Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, za wszelkie szkody powstałe na budowie. 

 
§ 4 

1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie:…………………………….. 
2. Wykonawca    ustanawia    Kierownika    robót  w   osobie ……………………………….. 
3. Zmiana Inspektora nadzoru lub Kierownika wykonywanych robót wymaga pisemnego 

zawiadomienia odpowiednio Wykonawcy lub Zamawiającego. 
 

§ 5 
1. Cena za wykonanie robót wynosi ………………….netto + VAT ……% (tj  PLN) czyli łącznie 

brutto …………………………PLN (słownie ) 
2. Kwota określona w ust 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie 

ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów 
związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

 
§ 6 

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w 
ciągu 21 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2. Fakturę VAT Wykonawca wystawi na podstawie protokołu odbioru końcowego, którego 
załącznikiem będzie kosztorys powykonawczy. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta 
Zamawiającego. 
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3. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, 
wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie faktur kopię 
wystawionych przez Podwykonawców faktur i dowodów zapłaty zobowiązań wobec 
Podwykonawców wynikających z tych faktur, oświadczeń Podwykonawców odnośnie braku 
jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu płatności należnych w związku z zawartymi 
Umowami o podwykonawstwo. 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszelkich dowodów zapłaty, o których mowa w 
ust. 3, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

5. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
zamówienia od obowiązku zapłaty Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego odpowiedniemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo. 

6. Wynagrodzenie o którym mowa ust. 5 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
odpowiedniemu podwykonawcy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
odpowiedniemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 
zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiający 
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

11. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) dokonana 
będzie w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia roszczenia. 

 
§ 7 

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót, dostaw lub usług Podwykonawcom na 
warunkach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego i w Umowie. W takim przypadku 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania 
oraz koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 

2. Wykonawca nie może podzlecić podmiotom trzecim wykonywania robót, które Zamawiający 
zastrzegł do osobistego wykonania przez Wykonawcę. 

3. W razie zaistnienia w czasie realizacji przedmiotu umowy potrzeby zawarcia umowy z 
podwykonawcą dostaw lub usług, których wartość przekracza 5% wynagrodzenia z niniejszej 
Umowy brutto, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii takiej umowy w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Postanowienia 
ust. 4-5 do tych umów stosuje się odpowiednio. 

4. Obowiązek określony w ustępie powyżej nie dotyczy umów obejmujących dostawy materiałów 
budowlanych oraz usług pomocniczych w stosunku do wykonywanych robót (w szczególności 
dotyczących transportu, ubezpieczenia itp.), których wartość nie przekracza 10.000 zł (słownie 
złotych: dziesięć tysięcy złotych) brutto. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy robót czy też podwykonawcy dostawy lub usług 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 25 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy przez podwykonawcę faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy robót czy też podwykonawcy 
dostawy lub usług, Wykonawca powinien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz 
szczegółowo je umotywować. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku, Zamawiający 
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uprawniony będzie obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną 
podwykonawcy Robót czy też podwykonawcy dostawy lub usług. 

7. Realizacja Przedmiotu zamówienia przez podwykonawców robót czy też podwykonawców dostaw 
lub usług nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z 
Umowy oraz z obowiązujących przepisów prawa. 

8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców Robót czy też 
podwykonawców dostaw lub usług oraz innych osób, którymi będzie się posługiwał przy realizacji 
Przedmiotu umowy, jak za swoje własne. 

9. Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie także do umów zawieranych przez 
podwykonawców robót czy też podwykonawców dostaw lub usług pomocniczych z Dalszymi 
podwykonawcami. 

10. Strony niniejszym potwierdzają, że Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do 
niedopuszczenia do wykonania na placu budowy Robót przez podwykonawców dostaw lub usług, 
w stosunku do których nie została przeprowadzona procedura opisana w ustępach 
poprzedzających. 

 
§ 8 

1. Po wykonaniu robót objętych umową Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru 
końcowego zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego. 

2. Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę. 
3. Wykonawca w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego robót, obowiązany jest wydać 

Zamawiającemu: 
a. kompletną dokumentację realizacji przedmiotu Umowy; 
b. dokumentację powykonawczą (2 egz. wersji papierowej , 1 egz. w wersji elektronicznej) 

oraz inne dokumenty i decyzje dotyczące przedmiotu umowy, 
c. Inne dokumenty określone w STWiOR i obowiązujących przepisach prawa. 

4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 3 będzie stanowić załącznik do końcowego protokołu odbioru 
robót. 

 
§ 9 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne lub prawne 
przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem 
postanowień niniejszej umowy. 

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia przysługują 
Zamawiającemu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji – wszelkie postanowienia 
zawarte w dokumencie gwarancji lub ofercie Wykonawcy, a sprzeczne z powyższym, uważa się 
za bezskuteczne wobec Stron. 

3. Termin rękojmi wynosi 5 lat. Bieg terminu rozpoczyna się w dacie podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę przedmiotu umowy lub jego części na wolny od wad 
przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady. 

5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie telefonicznie (nr ……..) oraz potwierdzi pocztą 
elektroniczną na adres  ……@……… lub pisemnie na adres Wykonawcy. 

6. W terminie określonym w ust. 4 powyżej, Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu 
od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady przedmiotu umowy lub jego części. Jeżeli 
Zamawiający zażądał wymiany przedmiotu umowy lub jego części na wolny od wad lub usunięcia 
wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny 
rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany przedmiotu umowy lub jego 
części lub usunięcia wady. 

7. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi 
termin do wykonania innych uprawnień, przysługujący Zamawiającemu z tego tytułu, ulega 
zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

8. W przypadku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do 
wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o 
wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków 
wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 
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9. Jeżeli przedmiot umowy lub jego część ma wadę Zamawiający może złożyć oświadczenie o 
obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Wykonawca niezwłocznie, ale nie później 
niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady i bez nadmiernych niedogodności dla 
Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie z zachowaniem zasad 
określonych w ust. 10. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli przedmiot umowy lub jego 
część była już wymieniony/-a lub naprawiony/-a przez Wykonawcę albo Wykonawca nie uczynił 
zadość obowiązkowi wymiany przedmiotu umowy lub jego części na wolny/-ą od wad lub 
usunięcia wady. 

10. Jeżeli przedmiot zamówienia lub jej część ma wadę, Zamawiający może żądać jego wymiany na 
wolny od wad albo usunięcia wady. Usunięcie wady lub wymiana wadliwego przedmiotu 
zamówienia lub jej części w terminie rękojmi odbywać się będzie bezpłatnie (dotyczy to wszelkich 
czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach każdorazowo ustalonych przez 
Strony umowy. 

11. Potwierdzenie przez Strony usunięcia wad albo oświadczenia Zamawiającego o wyborze innego 
uprawnienia przysługującego mu z tytułu rękojmi, wymaga zawsze formy pisemnej. 

12. W przypadku gdy brak jest podstaw do spełnienia świadczenia w ramach rękojmi, Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia z tytułu poniesionych kosztów. 

13. Za wadę istotną uważa się wadę czyniącą przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego użytku lub 
sprzeciwiającą się wyraźnie umowie. 

 
§ 10 

1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie: 1) zgodności 
z niniejszą umową, 2) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami 
państwowymi, 3) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2. W związku z powyższym Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady 
fizyczne oraz awarie wywołane wadą fizyczną ujawnione w okresie gwarancyjnym, a także za ich 
usunięcie. 

3. Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, Kodeks cywilny, oferta Wykonawcy oraz przekazane 
Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, dotyczące materiałów, stanowiące integralną część 
umowy. 

4. W przypadku rozbieżności postanowień, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca udziela gwarancji: na wykonane roboty i zastosowane materiały na okres: 36 
miesięcy, a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa, zgodnie z gwarancją producenta. 

6. Termin gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady spowodowane 
wykonaniem istotnych napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione, bez zgody Wykonawcy 
oraz w przypadku użytkowania przedmiotu Umowy niezgodnie z instrukcjami eksploatacji i 
konserwacji Wykonawcy. 

8. Postanowienia zawarte w § 9 ust. 4 do 13 umowy stosuje się odpowiednio. 
 

§ 11 
1. Zamawiającemu może żądać zapłaty kary umownej w przypadku: 

a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

b. odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn niezawinionych przez 
Zamawiającego w wysokości 15.000,00 zł (słownie piętnaście tysięcy złotych). 

c. za brak dokumentów przy czynnościach odbioru, o których mowa w § 8 ust. 3 w 
wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), 

d. za opóźnienie w przekazaniu zamawiającemu kosztorysu ofertowego, o którym mowa w § 
2 ust. 4, w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) plus 100,00 zł za każdy 
dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli poniesione koszty przewyższą naliczone kary umowne. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 
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§ 12 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez 
jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone 
roboty oraz plac budowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 
a. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie Zamawiającego lub interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, 

b. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 
d. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden tydzień, nie dotyczy 

przerw które są spowodowane warunkami atmosferycznymi. 
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający bez pisemnego 

uzasadnienia nie przystąpił do odbioru końcowego, odmawia dokonania odbioru robót lub 
odmawia podpisania protokołu odbioru. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 
5. W razie odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki: 

a. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi protokół inwentaryzacji prac zakończonych oraz protokół robót w toku na dzień 
odstąpienia. 

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony z winy której odstąpiono od umowy, 

c. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 
obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty 
wynagrodzenia za wykonane roboty. 

 
§ 13 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści Umowy wymagają pod rygorem 
nieważności zgody obu Stron z zachowaniem formy pisemnej. 

2. Zmianę umowy mogą powodować w szczególności: siła wyższa (np. zamachy terrorystyczne, 
zamieszki, wojna, gwałtowne zmiany pogody, przedłużające się ponad zwykłe o danej porze roku 
opady atmosferyczne, zmiany w organizacji, finansowaniu i sposobie funkcjonowania organizatora 
Zamawiającego tj. Powiatu Starachowickiego, epidemie w tym COVID 19 i związane z nimi 
ograniczenia faktyczne i prawne dotyczące np. dostępności siły roboczej, sprzętu, materiałów i 
innych czynników wpływających na wykonywanie zamówienia) uniemożliwiająca wykonanie 
przedmiotu umowy zgodnie z umowa, zamiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 
płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy od 
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, rezygnacja przez 
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 

 
§ 14 

1. W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego 
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA 
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Załącznik …………….do Umowy nr………………..... z dn r. 
Warunki gwarancji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Robót opisanych w §1 do Umowy z dnia 
……….. r. zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, zgodnie z dokumentacją projektową, tj. 
dokumentami stanowiącymi załączniki do Umowy nr ………………… z dnia ………r (dalej 
Umowa). 

2. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, 
motywując to złym zrozumieniem dokumentacji, stanem obiektu lub ewentualnym nie 
uwzględnieniem w cenie oferty świadczenia, które zostało przewidziane w opisie przedmiotu 
zamówienia lub wynikało z samej koncepcji przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za obiekt na którym będzie wykonywał prace objęte 
przedmiotem Umowy aż do chwili odbioru końcowego. 

4. Wykonawca powinien utrzymywać obszar prac objętych umową w ciągu całego okresu trwania 
Umowy we właściwym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby ten obszar nie został 
zniszczony biorąc pod uwagę wszelkie czynniki ryzyka możliwe do zaistnienia. 

5. Wykonawca zapewnia gwarancję właściwego wykonania Robót objętych Umową. Wykonawca 
oświadcza, że Roboty objęte niniejszą Umową zostały wykonane zgodnie z Umową z należytą 
starannością, zgodnie ze standardem wykonania i wykończenia, zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa. 

1. Gwarancja ta obejmuje wszystkie wady, zarówno zauważalne jak i ukryte, zastosowanych 
materiałów oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa, jak i dobrego funkcjonowania 
obiektu, zarówno jako całości, jak i poszczególnych części składowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich 
części lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji t.j. 36 miesięcy od dnia 
Ostatecznego Odbioru Przedmiotu umowy. 

3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność wynikającą z wad materiałowych użytych materiałów, 
wadliwym wykonaniu Robót oraz szkód powstałych w związku wystąpieniem wady. 

4. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, na koszt własny. 

5. W szczególnych przypadkach wynikających z bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 
ludzi, Zamawiający natychmiast zabezpieczy uszkodzony budynek i pisemnie wezwie Wykonawcę 
do natychmiastowego usunięcia zagrożenia. Ponowne użytkowanie wymaga protokolarnego 
odbioru do użytkowania. 

6. Zamawiający zgłasza wadę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z podaniem lokalizacji i 
warunków jej powstania. 

7. Wykonawca określi sposób usunięcia wady (naprawa, wymiana) bezwzględnie zachowując 
warunki zawarte w zgłoszeniu. 

8. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dokonanej naprawie, przekazując protokół naprawy 
gwarancyjnej z podaniem zakresu wykonanych czynności naprawczych. 

9. W przypadku gdy usunięcie wady trwa dłużej niż określono w pkt. 2 i nie uzgodniono tego faktu z 
Zamawiającym lub w przypadku braku reakcji na zgłoszenie (pkt. 4) Zamawiający może usunąć 
powstałe wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje 
się do pokrycia poniesionych przez Zamawiającego kosztów usunięcia wady. 

10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z naturalnego zużycia. 
11. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu 

wady nastąpiło jeszcze w czasie obowiązywania gwarancji. 
 

 
 

.…………………………………………… 
(data, pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 



 

 
Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach 

Ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice, Regon 292650289, NIP 664-19-43-885 
Tel/fax 41 275 40 83, mpt@ekomuzeum.pl, www.ekomuzeum.pl 

 

 

    
Oznaczenie sprawy: A.26.12.2021 

 

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od 130.000,- zł  

 

St
ro

na
15

 

 

Załącznik nr  3 do ogłoszenia o zamówieniu 
Nr spr. A.26.12.2021  

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
I. DANE WYKONAWCY   

Nazwa i siedziba 
Wykonawcy*) 

 

 

……………………………………………………………………….... 

ul: .............................................................  

kod: ..................…………………………… 

miejscowość:……………………………………. 

NIP: ………………………………………………. 

REGON: …………………………………………. 

Email: ……………………………………………. 

Forma prowadzonej 
działalności/ nr KRS- 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
Składam ofertę na zamówienie publiczne pn.:  

 „Wymiana poszycia dachowego budynku magazynowego” 
III. CENA  

 Cena brutto  

………………………. zł 

IV. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 
Oświadczam, że:  

1. zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w specyfikacji zamówienia;  
2. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;  
3. uważam się za związanego  niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert; 

 
 


