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Kamienna Góra, dn. 5 sierpnia 2020 r. 

MBP.06.2020 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E 

1. Zamawiający: 

Miejska Biblioteka Publiczna 

ul. Tadeusza Kościuszki 4 

58-400 Kamienna Góra 

zaprasza do złożenia ofert na: 

Budowę antresoli w pomieszczeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze – w ramach projektu 

Interaktywna Biblioteka 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa antresoli w pomieszczeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Kamiennej Górze przy ul. Kościuszki 4 i obejmuje wykonanie, dostawę i montaż stalowej konstrukcji 

antresoli wraz z okładzinami podestów i stopni oraz balustrady.  

Konstrukcję wewnętrznej antresoli stanowi układ stalowych słupków oraz rygli wykonanych z profili 

o przekroju prostokątnym o węzłach sztywnych. Całość podzielona na części, stanowiące elementy 

wysyłkowe. Konstrukcja wsparta na istniejącym stropie parteru, bezpośrednio na nowo wykonanej wylewce 

cementowej i mocowana, w każdym węźle podstawy, kotwami stalowymi. Poszczególne elementy główne 

zespolone za pomocą stalowych rygli skręcanych śrubami.  

Antresola zabezpieczona od strony otwartej przestrzeni pomieszczenia balustradą z płyt szklanych. Na 

antresolę prowadzić będą schody o konstrukcji stalowej. Wykończenie podestów i schodów stanowić będą 

płyty z betonu architektonicznego. 

Zakres prac obejmuje: 

a. Wykonanie i dostawę stalowej konstrukcji (elementów wysyłkowych) antresoli i schodów, 

zabezpieczonych projektowanymi warstwami antykorozyjnymi i ochronnymi; 

b. zespolenie i montaż konstrukcji w pomieszczeniu biblioteki; 

c. dostawę i montaż podestów i okładzin stopni schodowych z płyt z betonu architektonicznego, klejonych 

do podkładu z płyt OSB; 

d. impregnację płyt z betonu architektonicznego;  

e. dostawę i montaż balustrady z płyt szklanych i montaż poręczy; (balustradę należy wykonać w części 

obejmującej bieg schodowy na całej wysokości (od podłogi do pochwytu) z płyt szklanych z laminatem, 

folią w kolorze grafitowym RAL 7016 – wg zamiennego rysunku wizualizacji). 

UWAGA:  

1. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu mebli i okładzin ściennych, opisanych 

w dokumentacji projektowej. 

2. Dostęp do pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej możliwy jest jedynie poprzez istniejące otwory 

okienne i drzwiowe. Nie dopuszcza się wykonywania żadnych dodatkowych otworów w celu wniesienia 

konstrukcji. 

3. Pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej są wykończone wraz z ułożoną na podłodze wykładziną PCV. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy wykonywania wszystkich prac by 

nie uszkodzić wykonanych elementów wykończenia wnętrza.  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji wynoszącej minimum 36 miesięcy na wykonane 

prace oraz wykonane i dostarczone elementy (antresola). 
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Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości dotyczące przedmiotu zamówienia, 

przed złożeniem ofert. Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca, po złożeniu oferty, nie ma wątpliwości 

i uwag w stosunku do zakresu ujętego w dokumentacji.  

Poza pracami określonymi powyżej do Wykonawcy należeć będą wszystkie inne obowiązki określone we wzorze 

umowy. 

Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi: 

1. Dokumentacja budowlana: Projekt budowlano-wykonawczy – Budowa antresoli w pomieszczeniu 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze, 

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

3. Rysunki wizualizacji. 

Kod CPV: 45 22 30 00-6 Roboty budowlane z zakresie konstrukcji 

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

3. Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni licząc od dnia podpisania umowy. 

4. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: 

Cena brutto oferty – znaczenie 100%  

5. Warunki płatności: 30 dni od otrzymania faktury.  

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 11 sierpnia 2020 roku. 

7. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Dorota Bocheńska, tel. 507 100 231. 

8. Dodatkowe informacje: 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę elektronicznie przy wykorzystaniu platformy zakupowej 

dołączając do niej uzupełniony, podpisany i zeskanowany formularz oferty. Niezałączenie dokumentu 

spowoduje odrzucenie oferty. 

3. Zawiadomienie o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania zostanie przesłane w formie 

elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej na podany przez Wykonawcę adres mailowy. 

4. Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo unieważnienia postępowania bez podawania 

przyczyny. 

9. Załączniki do niniejszego zapytania: 

Załącznik nr 1 – Wzór umowy 

Załącznik nr 2 – Formularz oferty 

Załącznik nr 3 –  Opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja, specyfikacje, wizualizacje) 

Z poważaniem: 

Dyrektor  

Miejskiej Biblioteki Publicznej 

/-/ Dorota Bocheńska 

……………………….. 
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TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej jest Miejska Biblioteka Publiczna 

reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy ul. Tadeusza Kościuszki 4. 

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mbp.kamgora@gmail.com  lub pisemnie na adres 

siedziby Administratora. 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email 

mbp.kamgora@gmail.com  , lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy 

publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Dane osobowe są przetwarzane w 

celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne 

wobec gminy. 

Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągniecia celu, o 

którym mowa powyżej. 

ODBIORCY DANYCH 

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą 

przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje 

związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej - ZUS, PFRON) lub 

właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania 

(np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego). 

PRZEKAZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH DO 

PAŃSTWA TRZECIEGO 

LUB ORGANIZACJI 

MIĘDZYNARODOWEJ 

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać Państwa dane do państw trzecich na podstawie umów 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla 

jakiego zostały zebrane zgodnie z ustawami szczegółowymi oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. 

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie jej danych 

osobowych przez Administratora. Organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie 

(00-193) przy ul. Stawki 2. 

INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe przez Administratora ich podanie jest wymogiem 

ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych 

niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. 

Szczegółowych informacji dotyczących podstawy przetwarzania danych osobowych i ewentualnego obowiązku lub 

dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencji niepodania danych udziela Miejska Biblioteka Publiczna. 

 

Mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku 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 (zwanego dalej „RODO") informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Klauzula informacyjna (zgodnie z art. 13 i 14 RODO) dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Kamiennej Górze 
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Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego 

nr MBP.06.2020 z 05.08.2020 r. 

 

 

UMOWA Nr MBP/………./2020 

W dniu ...................... 2020 r. w Kamiennej Górze, pomiędzy:  

Miejską Biblioteką Publiczną, z siedzibą: ul. Tadeusza Kościuszki 4, 58-400 Kamienna Góra, NIP: 6141047001 

reprezentowaną przez: 

Dorotę Bocheńską – Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a  

..................................................................................... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego) 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez właściciela, upełnomocnionego (ych) 

przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skreślić): 

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

w rezultacie dokonania wyboru oferty w zapytaniu ofertowym, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie, dostawa i montaż stalowej konstrukcji antresoli wraz 

z okładzinami podestów i stopni oraz balustrady w ramach projektu Interaktywna Biblioteka.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 

2.1. Część IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Przedmiot zamówienia. 

2.2. Dokumentacja projektowa. 

2.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

§ 2 

Warunki umowy określone są w następujących dokumentach we wskazanej niżej kolejności obowiązywania: 

1. umowa; 

2. dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; 

3. oferta Wykonawcy. 

§ 3 

1. Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy użyciu sprzętu, 

urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom. 

2. Materiały i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca. 

3. Zastosowane materiały, urządzenia winny spełniać wymogi prawa budowlanego, tj. posiadać odpowiednie 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty i dopuszczenia do stosowania, winny być zgodne z wymogami 

technicznymi polskich norm przenoszących normy europejskie lub normy innych Państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 

4. W przypadku braku ww. norm uwzględnione będą kolejno: europejskie aprobaty techniczne, wspólne 

specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe lub inne techniczne systemy odniesienia ustanowione 

przez europejskie organy normalizacyjne. 

5. W przypadku braku norm oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa w powyższych 

ustępach uwzględnione zostaną kolejno Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne oraz polskie 

specyfikacje techniczne. 

6. Dokumenty wymienione w powyższych ustępach wraz z ich kopiami powinny być przekazane do kontroli 

i wykorzystania inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dniu sprowadzenia materiałów na plac budowy 

i przed wbudowaniem. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników 

badań, certyfikatów, kart technicznych, autoryzacji i atestów oraz deklaracji zgodności z Europejskimi 

Normami na materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy. 

7. Inspektor Nadzoru ma prawo w każdym momencie realizacji umowy, odrzucić każdą część robót, użyte 

materiały i zamontowane urządzenia, jeżeli nie będą one zgodne z powyższymi wymaganiami. Odrzucenie 

powinno nastąpić w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności. 
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§4 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę 

ryczałtu. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wyniesie …………………… zł 

brutto (słownie: ..………………………………………………………………), przy ……… % podatku VAT i płatne będzie 

przelewem na konto Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót 

objętych dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko 

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 

Numer NIP Wykonawcy …………………… . 

6. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie 

zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. 

§ 5 
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają najpóźniej na dzień: ………………… (8 tygodni 

licząc od dnia podpisania umowy). 

3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjęta zostaje data zgłoszenia przez Wykonawcę 

zakończenia robót, potwierdzona przez Inspektora nadzoru. 

§ 6 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Udostępnienie placu budowy w celu montażu konstrukcji. 

2. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego, w tym bieżącej kontroli wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, 

protokołu z prób, badań i pomiarów, itp.) 

3. Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy. 

4. Dokonanie odbiorów wykonanych robót. 

§ 7 
1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

1.1. Wykonanie, dostawa i montaż stalowej konstrukcji antresoli wraz z okładzinami podestów i stopni oraz 

balustrady. 

1.2. Wykonywanie robót z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową i z zasadami wiedzy 

technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych 

urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania oraz usunięcia wad w takim zakresie, 

w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich wywnioskowane. 

1.3. Pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-

techniczne stosowane na terenie robót. 

1.4. Odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie 

gwarancji i rękojmi. 

1.5. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy, za szkody wyrządzone osobom trzecim jak również za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków w związku z prowadzonymi robotami. 

1.6. Ponoszenie odpowiedzialności za dopuszczenie do wykonywania prac będących przedmiotem umowy 

osób nie posiadających wymaganych obowiązującymi przepisami uprawnień i ewentualne następstwa 

ich działalności. 

1.7. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców. 

1.8. Niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru o problemach technicznych lub okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

1.9. Utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie 

zbędnych materiałów, śmieci i odpadów. 

1.10. Prowadzenie robót w sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób postronnych. 

1.11. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji 

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, nawierzchni lub instalacji. 
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1.12. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz normy 

stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób 

dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy. 

§ 8 
Obowiązki Wykonawcy oraz podwykonawców w zakresie podwykonawstwa: 

1. W przypadku korzystania przy wykonywaniu części przedmiotu umowy z udziału podwykonawców, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest na piśmie zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo. 

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

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

realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. 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. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 15 000,00 zł. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 

w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

7. Postanowienia ust. 1- 6 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

8. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia 

i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

§ 9 
1. Zamawiający przewiduje płatność jednorazową. 

2. Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowi protokół bezusterkowego odbioru końcowego robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu „operat kolaudacyjny”, tj. zbiór wszystkich 

dokumentów umownych, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników 

przeprowadzonych badań, pomiarów i prób, zestawienie rodzajów i ilości wykonanych robót, stanowiących 

podstawę odbioru końcowego. 

§ 10 
1. Zapłatę za wykonane roboty Zamawiający zobowiązany jest przelać na konto bankowe Wykonawcy podane 

na fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury. W przypadku nieterminowej zapłaty 

Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki – z zastrzeżeniem zapisów 

§ 12. 

2. Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy na osobę 

trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

3. Jeżeli sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania ulega opóźnieniu na skutek 

niemożności wyjaśnienia spraw wątpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych 

pomiędzy stronami, bezsporna część należności powinna być zapłacona Wykonawcy w terminie określonym 

w ust. 1, a pozostałość po wyjaśnieniu i uzgodnieniu spraw wątpliwych i spornych. 

§ 11 
1. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do wystawiania faktur VAT. 

2. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał fakturę bez jego podpisu. 

3. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie 

zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. 

4. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 3, zmiana ceny obowiązywać będzie od dnia wejścia 

w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie. 
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§ 12 
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

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

lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

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

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

wykonawcy. 

7. Postanowienia § 6 ust. 5, § 8 i § 12 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny. 

§ 13 
1. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonany w całości przedmiot umowy określony w Rozdziale I. 

2. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru rozliczenie końcowe 

przedmiotu umowy. Podstawę sporządzenia rozliczenia końcowego stanowi operat kolaudacyjny. Inspektor 

nadzoru zobowiązany jest sprawdzić rozliczenie końcowe w ciągu 7 dni od daty dostarczenia przez 

Wykonawcę. Sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru rozliczenie jest niezbędnym warunkiem 

podpisania przez niego protokołu odbioru końcowego. 

3. Przez „operat kolaudacyjny” należy rozumieć zbiór wszystkich dokumentów umownych, z uwzględnieniem 

zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, wyników przeprowadzonych badań, pomiarów i prób, atesty, 

certyfikaty, metki, oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, 

obowiązującymi przepisami i normami, kompletną dokumentację powykonawczą itd. stanowiących 

podstawę odbioru końcowego. Brak w/w dokumentów skutkować może odmową dokonania odbioru 

przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru zobowiązany jest zawiadomić pisemnie 

Zamawiającego z 5 – dniowym wyprzedzeniem o fakcie gotowości do odbioru. Wszelkie skutki 

niedochowania powyższego terminu obciążają Wykonawcę. 

5. Zamawiający po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności przedłożonych dokumentów 

potwierdza gotowość Wykonawcy do odbioru i wyznacza termin odbioru końcowego. Odbiór końcowy 

powinien odbyć się nie później niż w ciągu 10 dni licząc od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa 

w ust. 4. 

§ 14 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Wykonawca usunie je w terminie uzgodnionym z Zamawiającym; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  
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a) jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 

umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

§ 15 
1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczególności te, o których mowa w § 14.  

2. Wykonawca po usunięciu wad, o których mowa w § 14 pkt 1 postępuje według procedury opisanej w § 13 

ust. 2. 

§ 16 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową 

i techniczną wykonanych robót. 

2. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli …… miesięcznej gwarancji. 

3. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po 

odbiorze końcowym robót w ciągu 5 dni od ich zgłoszenia, chyba że z Zamawiającym zostanie pisemnie 

uzgodniony inny termin. 

§ 17 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający 

z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy (rękojmia za wady fizyczne).  

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie okresu gwarancji. 

§ 18 
1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione ze swoich odpowiedzialności za wypełnienie swoich zobowiązań 

zawartych w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą miały miejsce. 

Okoliczności siły wyższej są to takie, które są nieprzewidywalne lub są nieuchronnymi zdarzeniami 

o nadzwyczajnym charakterze i które są poza kontrolą stron, takie jak pożar, powódź, katastrofy narodowe, 

wojna, zamieszki państwowe lub embarga. 

2. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugą 

stronę w terminie 10 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu powstania obaw, że mogą 

zaistnieć okoliczności siły wyższej. 

3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która z faktu tego wywodzi 

skutki prawne. 

§ 19 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót z winy Zamawiającego lub nieuzasadnioną odmowę 

podpisania przez niego protokołu odbioru końcowego - w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto 

określonego w §4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,  

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 4 ust. 2. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za zwłokę w wykonaniu robót - w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 2 za 

każdy dzień zwłoki w stosunku do umownego terminu wykonania robót,  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – 

w wysokości: 

− 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, w przypadku gdy 

usunięcie nastąpiło do 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

− 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 w przypadku gdy usunięcie nastąpiło po 

upływie 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 4 ust. 2; 

d) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 2 000,00 zł za każde stwierdzenie takiego faktu; 

e) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 000,00 zł; 
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f) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wynikającego 

z postanowień § 8 ust. 4 - 5 lub 7 umowy; 

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1 000,00 zł. 

3. Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy 20% Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do Wykonawcy. 

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie 14 

dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie 

kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy. 

5. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.  

§20 
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od wystąpienia następujących sytuacji: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1.1. Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni 

roboczych; 

1.2. Stwierdzono brak postępu robót, w związku z czym istnieje zagrożenie niedotrzymania terminu 

umownego; 

1.3. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego; 

1.4. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 

1.5. Zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy; 

1.6. Wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 

5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 2 umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku 

zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty, określonego 

w niniejszej umowie. 

§ 21 
1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez dowolną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek: 

2.1. natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 

i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren 

budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2.2. przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, materiały, 

sprzęt i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na 

jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 

robót przerwanych i robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do 

odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

4. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od 

umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy, przez 

niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali 

zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez dowolną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania 

w terminie 14 do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój 

dozór terenu budowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia 

przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót 

tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 
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§ 22 
1. W terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień 

odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury (rachunku). 

2. W terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

inwentaryzację robót według stanu na dzień sporządzenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według 

stanu na dzień odstąpienia. 

4. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

5. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja 

robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT (rachunku). 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na 

dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 

roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz 

pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od umowy. 

§ 23 
1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego sprawować będzie: […] oraz Inspektor 

Nadzoru wskazany przez Zamawiającego odrębnym pismem. 

2. Nadzór nad realizacja przedmiotu umowy w imieniu Wykonawcy sprawować będzie: […]. 

§ 24 
1. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują się przede 

wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod rozstrzygnięcie 

właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 25 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy 

2) Dokumentacja projektowa 

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego 

nr MBP.06.2020 z 05.08.2020 r. 

 

Nazwa Wykonawcy:   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy:   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu / faksu  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail:    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP i Regon:    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

ul. Tadeusza Kościuszki 4 

58-400 Kamienna Góra 

O F E R T A 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na: Budowę antresoli w pomieszczeniu Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Kamiennej Górze – w ramach projektu Interaktywna Biblioteka 

OFERUJEMY: 

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto [……] zł (słownie: ……), w tym …… % VAT.  

2. Oświadczamy, że na wykonaną i odebraną antresolę udzielamy gwarancji wynoszącej …… miesięcy licząc 

od dnia odebrania przez Zamawiającego prac i podpisania (bez uwag) protokołu zdawczo – odbiorczego. 

Należy podać liczbę miesięcy wyrażoną w liczbach całkowitych nie mniejszą niż 36 w miejscy „…” 

3. Przyjmujemy termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni licząc od dnia podpisania umowy. 

4. Wyrażamy zgodę na warunki płatności wynoszące: 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami realizacji zamówienia oraz projektem 

umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

6. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 

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

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego: 

TAK*) 

NIE*) 

* )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 w treści oświadczenia należy wskazać powyżej: 

NIE 

…………………………………… 

       (miejscowość, data) 

………………………………………………………………….. 

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej) 


