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ZNAK: OR.271.2.6.2020 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Przedmiot zamówienia:   

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie”  

– etap I – roboty budowlane 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Gmina Zawadzkie 

ul. Dębowa 13 

47-120 Zawadzkie 

tel. 77/4623100 fax 77/4623175 

 

REGON   531413314                        

NIP 756-18-60-761 

e-mail: umig@zawadzkie.pl 

www.zawadzkie.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia publicznego    

pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie”  

– etap I – roboty budowlane 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, 

2) budowę: 

a) budynku magazynowego na gromadzenie odpadów niebezpiecznych, 

b) budynku magazynowego na kontenery typu KP7, 

c) kontenera prefabrykowanego biurowo-socjalnego, 

d) kontenera prefabrykowanego (punkt przekazania rzeczy używanych), 

3) posadowienie na odpowiednio przygotowanym fundamencie (zgodnie z projektem budowlanym) 

wagi samochodowej stalowo – betonowej zagłębionej 5t wraz z jej dostawą, 

4) utwardzenie terenu, 

5) wykonanie ogrodzenia, 

6) wykonanie ścieżki edukacyjnej, 

7) wykonanie oznakowania poziomego (na terenie placu) oddzielającego obszary ruchu pojazdów, 

miejsca postojowe oraz obszary oddziaływania magazynowania odpadów, 

8) wykonanie przygotowania terenu poprzez usunięcie krzewów, 

9) wykonanie niwelacji terenu, 

10) wykonanie nasadzenia krzewów typu Thuje, 

11) montaż (zgodnie z projektem budowlanym) zbiornika retencyjno-przeciwpożarowego wraz z jego 

dostawą, 

12) wykonanie przyłącza wodociągowego, 

13) wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, 
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14) wykonanie instalacji elektrycznej, 

15) wykonanie instalacji monitoringu. 

 

Ponadto przedmiotowe zamówienie obejmuje dostawę innych materiałów potrzebnych do realizacji 

ww. robót oraz wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych podczas jego realizacji. 

Zamówienie nie obejmuje dostawy pojemników/kontenerów na odpady. 

Użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały, surowce i wyroby, muszą spełniać wymagania 

określone w specyfikacji technicznej oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących 

przepisów prawa, a w szczególności muszą spełniać określone w art. 10 ustawy - Prawo budowlane 

wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 

Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia zostały określone w niżej wymienionych 

dokumentach: 

a) dokumentacji projektowej, 

b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót Budowlanych. 

Przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy. 

Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie dokumentacji technicznej. Przedmiary robót stanową 

jedynie dokument pomocniczy do wyliczenia ceny oferty. Nie zwalnia to jednak wykonawcy  

w przypadku wystąpienia innych prac niż określone w przedmiarach robót, a koniecznych do 

wykonania ze względów technologicznych dla realizacji przedmiotowego zamówienia do 

uwzględnienia tych kosztów w cenie całkowitej oferty. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji w terenie. 

 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V: Ochrona środowiska, 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.2. Poprawa gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 
 

Wykonawca zobowiązany będzie, na wniosek Zamawiającego, do niezwłocznego przedłożenia 

wszelkich informacji dotyczących realizacji przedmiotowego zamówienia, które Zamawiający 

zobowiązany będzie przekazać Instytucji Zarządzającej Programem.  

 

Wspólny słownik CPV:  

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

45213200-5 Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych 

44211100-3 Budynki modułowe i przenośne 

42920000-1 Maszyny do czyszczenia butelek, opakowań oraz maszyny ważące i natryskujące 

45247270-3 Budowa zbiorników 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

45233228-3 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni 

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  i linii  

energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania  

ścieków 

 



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
 
 

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie” 

Umowa nr RPOP.05.02.00-16-0011/17-00 

Strona 4 z 49 

4. Termin wykonania zamówienia – do dnia 31.05.2021 r.  

Termin wykonania przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany, jeżeli zostanie on odebrany,  

co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego podpisaniem protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, najpóźniej w terminie do dnia 31.05.2021 r. 

5. Warunki udziału w postępowaniu  

5.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się tylko Wykonawca, który zgodnie z art. 22  

ustawy Prawo zamówień publicznych: 

5.1.1.  nie podlega wykluczeniu   

5.1.2.  spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:    

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile 

wynika to z odrębnych  przepisów 

Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu spełnienia niniejszego warunku.  Warunek zostanie 

uznany za spełniony, w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku złożone przez Wykonawcę 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu spełnienia niniejszego warunku. Warunek zostanie 

uznany za spełniony, w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku złożone przez Wykonawcę 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej  

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie o spełnianiu warunku,  

a także wykaże, że: 

a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) przynajmniej  

1 robotę budowlaną polegającą na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

o łącznej wartości (w ramach jednej umowy) nie mniejszej niż 700.000,00 zł brutto; 

b) dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi dostępnymi 

Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami, w tym wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:  

ładowarką kołową, samochodem samowyładowczym, koparką podsiębierną, żurawiem 

samochodowym; 

c) dysponuje osobami zapewniającymi prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, 

że dysponuje lub będzie dysponował osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy – posiadającą 

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, o której mowa 

w art. 14 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego lub równoważne wydane na podstawie wcześniejszych 

przepisów. 

 

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że  

w zakresie realizacji zamówienia występują następujące czynności, których wykonywanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: 

a) obsługa maszyn budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia,  

w szczególności ładowarką kołową, samochodem samowyładowczym, koparką podsiębierną, 

żurawiem samochodowym (dotyczy zarówno operatorów jak i pomocników), 

b) wykonywanie robót rozbiórkowych, ręcznych pomocniczych oraz prace porządkowe. 
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Zamawiający wymaga, aby ww. czynności były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę. 

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przedstawić wykaz osób, 

które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby te zatrudnione są na 

podstawie umowy o pracę. W przypadku podejrzenia, że Wykonawca oświadczył nieprawdę, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonego przez Wykonawcę oświadczenia oraz 

wykazu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę za pośrednictwem właściwych służb 

kontrolnych (np. PIP). 

Zamawiający może odstąpić od tego wymogu, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie zostały spełnione 

przesłanki do zatrudnienia tych osób na podstawie stosunku pracy wynikających z Kodeksu pracy -   

w oparciu o oświadczenie Wykonawcy. 

 

5.2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się tylko Wykonawca, który nie podlega 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 

Zamawiający oceni, czy  Wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  na  podstawie 

złożonych wraz z ofertą oświadczeń a następnie dokumentów, o których mowa  

w pkt. 5.4. SIWZ. 

5.3. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust.1  

pkt 12-23 ustawy. 

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  

W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających 

się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.  

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

5.4. Wykaz oświadczeń i dokumentów: 

5.4.1.  Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę, w celu wstępnego potwierdzenia, że 

nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp, oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy przedłożyć                            

oświadczenie według  załącznika 3a do SIWZ. 

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, 

w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także oświadczenie zgodnie ze wzorem wskazanym  

w załączniku nr 3b do SIWZ, dotyczące tych podmiotów.  

 

5.4.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na 

wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 pkt 3 ustawy PZP 

 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została  

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
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terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz  

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu;  

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;  

 

5.4.3.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę  

w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności,  

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP 

 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została  

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 

dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, wraz 

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie  

z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

tym okresie, wykonał (zakończył) przynajmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie punktu 

selektywnego zbierania odpadów; Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym  

w załączniku  nr 4 do SIWZ; 

 

b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 

wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 

zasobami. 

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile wykaże dysponuje lub będzie dysponował co 

najmniej: ładowarką kołową, samochodem samowyładowczym, koparką podsiębierną, żurawiem 

samochodowym; Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do 

SIWZ. 

 

c) wykazu osób  skierowanych  przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  

https://sip.lex.pl/#/document/16796118?cm=DOCUMENT
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i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą 

pełniącą funkcję Kierownika budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego lub równoważne 

wydane na podstawie wcześniejszych przepisów;   Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem 

określonym w załączniku nr 6 do SIWZ. 

 

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że  

w zakresie realizacji zamówienia występują następujące czynności, których wykonywanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: 

a) obsługa maszyn budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia,  

w szczególności ładowarką kołową, samochodem samowyładowczym, koparką podsiębierną, 

żurawiem samochodowym (dotyczy zarówno operatorów jak i pomocników), 

b) wykonywanie robót rozbiórkowych, ręcznych pomocniczych oraz prace porządkowe. 

 

Zamawiający wymaga, aby ww. czynności były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę. 

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przedstawić wykaz osób, 

które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby te zatrudnione są na 

podstawie umowy o pracę. W przypadku podejrzenia, że Wykonawca oświadczył nieprawdę, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonego przez Wykonawcę oświadczenia oraz 

wykazu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę za pośrednictwem właściwych służb 

kontrolnych (np. PIP). 

Zamawiający może odstąpić od tego wymogu, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie zostały spełnione 

przesłanki do zatrudnienia tych osób na podstawie stosunku pracy wynikających z Kodeksu pracy -   

w oparciu o oświadczenie Wykonawcy. 

 

5.4.4. Wykaz pozostałych dokumentów jakie winien przedłożyć wykonawca Zamawiającemu : 

1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze 

wzorem wskazanym w załączniku nr 3c do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. 

dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez 

mocodawcę pełnomocnik.  

2) Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie w zakresie wypełnienia 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - zgodnie ze 

wzorem wskazanym w załączniku nr 3d do SIWZ. 

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej    

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5.4.2 SIWZ składa odpowiednio  

w odniesieniu do ust. 5.4.2 lit. a – c – dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub       

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
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wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty muszą być 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty muszą być                          

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce  

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 

ust. 5.4.2. lit. a-c  SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. Dokumenty te muszą zostać wystawione z zachowaniem terminów 

wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5) Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie  

z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku 

Wykonawców. 

6) Wykonawca może dołączyć do oferty, umowę regulującą współpracę podmiotów występujących 

wspólnie lub przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 

przez Zamawiającego. 

7) Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne  

dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z 

dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp.  

W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność   

z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. 

8) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,  

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego 

z nich dotyczą. 

9) Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa w SIWZ Wykonawcy 

winni składać w następującej formie:  

a) oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów,  

na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych  

w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców – składane są w oryginale; 

b) pozostałe dokumenty, o których mowa SIWZ – składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie  

poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie  

nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

11) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  Dokumenty  lub       

oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. 

12) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 5.4.1. SIWZ, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez 

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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13) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w ust. 5.4.2 i 5.4.3. SIWZ jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia 

lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych  

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy  

z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 

14) W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów 

publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące 

Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, 

że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie 

zobowiązany do jego przedłożenia. 

15) W przypadku, przedstawienia Zamawiającemu dokumentów w innym języku niż język polski, 

Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

16) Zamawiający zastrzega, że w zgodzie z treścią art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli będzie to                      

niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy 

do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

17) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących z nim stosunków prawnych.  

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 7 do SIWZ. 

18) Zamawiający dopuszcza powierzenie całości/części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca 

zobowiązany jest  wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. 

 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub  dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

Zapytania o wyjaśnienia SIWZ w trybie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych można 

kierować pisemnie, drogą elektroniczną na adres: or@zawadzkie.pl, bądź faksem na nr 77 46 23 175 

(potwierdzając niezwłocznie pismem). 

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

Ze strony Zamawiającego uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

Dorota Klyssek, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok. 110),  

tel. 77/ 46 23 138, w godz. 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza możliwość kontaktowania się drogą elektroniczną na adres: 

or@zawadzkie.pl  

7. Wymagania dotyczące wadium 

1) Oferta winna być zabezpieczona wadium w kwocie 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 

złotych i 00/100). 

mailto:or@zawadzkie.pl
mailto:or@zawadzkie.pl
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2) Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniężnej – na konto Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem – Bank Spółdzielczy  

w  Zawadzkiem  Nr 51 8909 0006 2000 0000 0299 0006 z adnotacją – Wadium przetargowe  - 

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie” – 

etap I roboty budowlane  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

d) gwarancjach bankowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia  9 listopada  2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 359 z późn. zm.). 

 

Wadium wymienione w lit. b-e w formie nienaruszonego oryginału należy zdeponować  

w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 

 

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia  

11.12.2020  r. do godz. 10:00. 

 

3) Oferty bez wniesionego wadium zostaną odrzucone. 

4) Zwrot wadium 

Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z zapisami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

8. Termin związania ofertą: 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni . 

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

9. Opis sposobu przygotowania ofert 

1) Wykonawca przedstawia swoją ofertę zgodnie z wymogami ustawy i SIWZ. 

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze lub 

nieścieralnym atramentem bądź długopisem. 

3) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Muszą być naniesione czytelnie 

oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 

4) Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT i wyrażona  

w PLN. 

5) Zamawiający dopuszcza powierzenie całości/części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. 

6) Kilku Wykonawców może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

7) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich  

w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka 

korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Wypełniając formularz oferty, 

jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa  

i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców wspólnie 
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ubiegających się o zamówienie (wszystkich uczestników konsorcjum, wspólników spółki cywilnej, 

itp.), a nie pełnomocnika. 

8) Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym 

opakowaniu. Opakowanie zawierające ofertę powinno być opatrzone adresem Wykonawcy, 

zaadresowane na adres Zamawiającego oraz oznakowane w sposób następujący: 

 

 

 

..... 

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

………………………………… 

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

(Nazwa i adres wykonawcy) 

                    GMINA ZAWADZKIE 

        ul. Dębowa 13 

        47-120 Zawadzkie 

Znak sprawy: OR.271.2.6.2020 

OFERTA    

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie  

– etap I roboty budowlane 

Nie otwierać przed 11.12.2020 r. godz. 10:15 

______________________________________________________________________ 

 

 

10. Miejsce oraz  termin składania i otwarcia ofert 

1) Oferty w zamkniętych kopertach wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa  

w niniejszej specyfikacji należy złożyć w pokoju 101 Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem – do 

dnia  11.12.2020 r. godz.10:00. 

2) Oferty wysyłane pocztą, należy nadać z takim wyprzedzeniem, na ryzyko Wykonawcy,  

aby zostały doręczone przez pocztę najpóźniej w terminie określonym wyżej. 

3) Oferty złożone po w/w terminie – bez otwierania zostaną niezwłocznie zwrócone                              

Wykonawcy. 

4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego   

w pokoju 201. 

5) Przy otwarciu ofert mogą być obecni Wykonawcy i inne osoby. Na wniosek Wykonawcy 

nieobecnego przy otwarciu ofert Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa 

w ust. 7 i 8. 

6) Wykonawcy i inne osoby, obecne przy otwarciu ofert, z uwagi na zagrożenie spowodowane 

COVID-19, przed wejściem do Urzędu  Miejskiego muszą posiadać założoną maseczkę oraz 

rękawiczki, dokonać dezynfekcji rąk, a także zachować bezpieczną odległość od pozostałych 

uczestników sesji otwarcia. 

7) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

8) Podczas otwarcia ofert zostanie podana nazwa (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, którego 

oferta jest otwierana, oferowana cena netto i brutto, termin wykonania zamówienia, okres 

gwarancji a także warunki płatności zawarte w ofercie. 

 

11. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

1) Wykonawca podaje w ofercie cenę ryczałtową, w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia. 
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2) Zaoferowana cena nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

3) Zaoferowana cena jest ceną brutto. 

Wynagrodzenie wykonawcy jest w formie ryczałtowej i jakikolwiek błąd w obliczeniu ceny nie 

ma znaczenia na poprawność obliczenia ceny ofertowej. 

Wykonawca winien – we własnym zakresie i na własne ryzyko – przed sporządzeniem oferty  winien 

dokonać wizji w terenie. 

Do dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy oraz 

harmonogram rzeczowo-finansowy . 

Przedstawiony kosztorys stanowić będzie dla Zamawiającego dokument pomocniczy w zakresie 

wyceny poszczególnych elementów zamówienia, których wartość Zamawiający będzie musiał 

określić np. dla Instytucji współfinansującej zadanie.  

 

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

z podaniem tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

Kryterium wyboru oferty jest: 

a) cena = 60% 

Podstawą oceny jest cena oferty przedstawiona przez Oferenta obejmująca wszystkie elementy 

niezbędne do realizacji zamówienia. Ocena ofert z punktu widzenia tego kryterium będzie 

obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości oferty badanej, w skali  

1-60 pkt z uwzględnieniem wagi za kryterium według wzoru: 

 

 

              Cena najniższej oferty 

Ca = ------------------------------------------- * Xa * 100 

                Cena badanej oferty 

Gdzie:       Ca – wartość punktowa za kryterium cena,  Xa – waga 60% 

 

b) okres gwarancji jakości = 40% 

Podstawą oceny jest okres gwarancji jakości przedstawiony przez Oferenta obejmujący wszystkie 

elementy objęte realizacją zamówienia. Ocena ofert z punktu widzenia tego kryterium będzie 

obliczana jako stosunek długości gwarancji oferty badanej do najdłuższego zaoferowanego terminu 

gwarancji, w skali 1-40 pkt z uwzględnieniem wagi za kryterium według wzoru: 

     

     Okres gwarancji jakości badanej oferty 

Cb = ------------------------------------------- * Xb* 100 

          Najdłuższy zaoferowany 

           okres gwarancji jakości 

 

            Gdzie:          Cb – wartość punktowa za kryterium okres gwarancji jakości,  Xb – waga 40% 

 

Okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy. 

 

Punktacja będzie przyznawana na podstawie informacji, zawartych w ofercie. 

Obliczenia kryteriów oceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną 

jako sumę punktów uzyskanych w powyższych kryteriach wg wzoru:  𝐂 = 𝐂𝐚 + 𝐂𝐛 
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Gdzie: 

C – końcowa ilość punktów przyznana ofercie 

Ca – liczba punktów za kryterium cena 

Cb – liczba punktów za kryterium gwarancja jakości 

 

 

 

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

Umowa winna być podpisana w terminie, o którym mowa w art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp nie później 

jednak niż przed upływem okresu związania z ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie 

wysłane wszystkim uczestnikom postępowania, zostanie ogłoszone niezwłocznie na tablicy ogłoszeń 

Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.zawadzkie.pl. 

W zawiadomieniu do Wykonawcy, którego oferta została wybrana zostanie podany termin zawarcia 

umowy. 

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1) Dla zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia ustala się zabezpieczenie 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie. 

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu; poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; 

gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  

w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innych 

formach. 

3) Podpisanie umowy nastąpi po uprzednim wniesieniu całej ustalonej kwoty zabezpieczenia. 

4) Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, 

określonych przepisami prawa):  

- nazwę i adres Zamawiającego (tj. Gmina Zawadzkie, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie),  

- oznaczenie (numer i nazwa) umowy.  

5) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na 

następujący rachunek Zamawiającego: BS Zawadzkie Nr 51 8909 0006 2000 0000 0299 0006 

Za termin wniesienia zabezpieczenia uznaje się termin zaksięgowania na rachunku 

Zamawiającego. W tytule należy podać: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

nr OR.272.2.6.2020”. 

6) Zwrot zabezpieczenia następować będzie na zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, przy czym ustala się, iż kwota pozostawiona z tytułu rękojmi za wady 

wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. 

7) Jeśli zabezpieczenie wniesione będzie w formie pieniężnej Zamawiający zwróci je łącznie 

z odsetkami bankowymi po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 

 

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

w sprawie zamówienia publicznego 

Istotne dla stron postanowienia, zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 

http://www.bip.zawadzkie.pl/
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16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia 

Zgodnie z art. 180 ustawy Prawa zamówień publicznych wobec czynności podjętych przez 

Zamawiającego w toku postępowania, Wykonawca może złożyć odwołanie do Prezesa Izby 

Zamówień Publicznych. Pozostałe informacje odnośnie środków ochrony prawnej zawarte są  

w Dziale VI "Środki ochrony prawnej" Prawa zamówień publicznych. 

17. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

18. Informacje na temat umowy ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

19. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

ustawy Pzp 

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 

 

20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

21. Adres poczty elektronicznej lub  strony internetowej zamawiającego 

Zamawiający dopuszcza możliwość kontaktowania się drogą elektroniczną na adres: 

or@zawadzkie.pl  

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawadzkie.pl     

22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą 

Cena oferty winna być podana w złotych polskich, w których również nastąpi jej zapłata. 

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w innej walucie. 

23. Informacje na temat  aukcji elektronicznej 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

24. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

25. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp 

26. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez    

wykonawcę kluczowych części zamówienia 

27. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo określone zostały w załączniku nr 8 

do SIWZ  

28. Zamawiający nie dopuszcza możliwość płatności należnego wynagrodzenia  wykonawcy  

w częściach. 

29.  Wymagania zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że  

w zakresie realizacji zamówienia występują następujące czynności, których wykonywanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy: 

a) obsługa maszyn budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia,  

w szczególności ładowarką kołową, samochodem samowyładowczym, koparką podsiębierną, 

żurawiem samochodowym (dotyczy zarówno operatorów jak i pomocników), 

mailto:or@zawadzkie.pl


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
 
 

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie” 

Umowa nr RPOP.05.02.00-16-0011/17-00 

Strona 15 z 49 

b) wykonywanie robót rozbiórkowych, ręcznych pomocniczych oraz prace porządkowe. 

Zamawiający wymaga, aby ww. czynności były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę. 

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przedstawić wykaz osób, 

które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby te zatrudnione są na 

podstawie umowy o pracę. W przypadku podejrzenia, że Wykonawca oświadczył nieprawdę, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonego przez Wykonawcę oświadczenia oraz 

wykazu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę za pośrednictwem właściwych służb 

kontrolnych (np. PIP). 

Zamawiający może odstąpić od tego wymogu, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie zostały spełnione 

przesłanki do zatrudnienia tych osób na podstawie stosunku pracy wynikających z Kodeksu pracy -   

w oparciu o oświadczenie Wykonawcy. 

 

30. Standardy jakościowe 

Standardy jakościowe określa dokumentacja techniczna oraz STWiORB. 

 

31. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych 

Zamawiający wymaga aby informacje zawarte w ofercie składane były wyłącznie w wersji 

papierowej. 

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu 

elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Dokumentacja techniczna  wraz z STWiORB   

2. Wzór formularza ofertowego 

3a. Wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu  

3b. Wzór oświadczenia dot. przesłanek  wykluczenia z postępowania 

3c. Wzór oświadczenia  - lista kapitałowa 

3d. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w 

art. 13 lub art. 14 RODO 

4. Wykaz wykonanych robót budowalnych 

5. Wykaz narzędzi i wyposażenia 

6. Wykaz osób 

7. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 

8. Projekt umowy 

9. Oświadczenie Zamawiającego - klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

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

Pieczątka firmowa  Wykonawcy                                                                   /miejscowość, data/ 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY  WYKONAWCY 

 

Dane dotyczące wykonawcy: 

Nazwa……………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba…………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu / faks…………………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………… 

Nr NIP……………………………………………………………………………………………………………… 

Nr Regon………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr rachunku bankowego  ………………………………………………………. w Banku ……………………. 

Wskazany rachunek bankowy należy do Wykonawcy, jest rachunkiem rozliczeniowym, dla którego 

został utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest:   

 

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie”  

– etap I – roboty budowlane 

 

składam/y niniejszą ofertę. 

 

2. Oferuję/oferujemy realizację zamówienia w zakresie określonym w SIWZ za cenę ryczałtową: 

 

 

Cena wykonania zamówienia netto: ……………………………………..zł 

 

(słownie zł: ……………………………………………………………….………………………………….) 

 

Podatek ….% VAT  ……………………………………….………………….zł 

 

(słownie zł: …………………………………………………………….…….………………………………) 

 

Cena wykonania zamówienia brutto: ……………………………..……..zł 

 

(słownie zł: …………………………………………………………………………………………………..) 
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3. Jednocześnie proponuję/proponujemy  okres gwarancji jakości :...................................... miesięcy. 

4. Zadanie wykonam/wykonamy w terminie do dnia 31.05.2021 r.  

5. Akceptuję/akceptujemy wskazany przez Zamawiającego termin płatności - do 30 dni od dnia 

doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem zdawczo – 

odbiorczym . 

6. Oświadczam/y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnoszę/wnosimy do niej                   

zastrzeżeń oraz zdobyłem/zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

7. Oświadczam/y, że spełniam/y wszystkie warunki określone w SIWZ oraz w art. 22 ust. 1 PZP oraz 

że złożyłem/złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie 

tych warunków. 

8. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP . 

9. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

10. Oświadczam/y, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przeze mnie/ nas zaakceptowany 

i zobowiązuję/zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na 

wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Niniejsze zamówienie  zrealizujemy  sami */ przy udziale  podwykonawców*.                              

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

  ( opis część zamówienia , której wykonanie  wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)  

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

12. Oświadczamy , że w celu wykazania spełniania  warunków udziału  w postępowaniu , o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. powołujemy się na zasoby  podwykonawców wskazanych 

poniżej * : 

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

                                    ( nazwa (firma) podwykonawcy na zasoby którego powołuje się wykonawca)  

13. Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom: …………………………………………………………………………………………… 

14. Wykonam/y zamówienie zgodnie z przedstawioną Dokumentacją techniczną i STWiORB,    

obowiązującymi przepisami, normami i standardami oraz zasadami wiedzy i sztuki technicznej. 

15. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty  zawarte na stronach  nr  od………do  ………..stanowią 

tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji, co 

wskazujemy  w załączniku  ………. i  zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

16. Oświadczamy ,że  sposób reprezentacji Wykonawcy **/ Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie  zamówienia dla  potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący : 

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

                ( wypełniają jedynie  przedsiębiorcy  składający  wspólną ofertę – spółki cywilne  lub konsorcja) 



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
 
 

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie” 

Umowa nr RPOP.05.02.00-16-0011/17-00 

Strona 18 z 49 

17. Oświadczamy, pouczony o odpowiedzialności  karnej wynikającej  z art. 297 § 1 Kk , że wszystkie 

złożone do oferty dokumenty  i oświadczenia  są prawdziwe oraz opisują  stan faktyczny i prawny  

na dzień sporządzenia  oferty. 

18. Deklaruję /my wniesienie zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy w wysokości  5% ceny 

określonej  w  pkt.1  oferty w następującej formie / formach…………………………………………  

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

19. Informujemy , że:  

- wybór oferty  nie będzie prowadzić do powstania  u Zamawiającego  obowiązku podatkowego** 

- wybór oferty  będzie prowadzić  do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  

w odniesieniu do następujących  towarów/ usług ( w zależności od przedmiotu zamówienia)** 

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

20. Wartość towaru / usług ( w zależności od przedmiotu zamówienia)  powodująca obowiązek 

podatkowy u Zamawiającego  to …………………………zł netto** 

Dotyczy Wykonawców , których oferty będą generować obowiązek doliczenia  wartości podatku 

VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

• Wewnątrzwspólnotowego  nabycia towarów 

• Mechanizmu odwróconego  obciążenia , o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o 

podatku  od towarów i usług. 

• Importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się  obowiązek doliczenia  przez 

zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT. 

 

21. Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą – tak / nie ** 

 

 

 

 

 

 

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

        Podpisano 

      (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

* brak informacji o powierzeniu podwykonawcy określonego zakresu zamówienia oznacza,  

że wykonawca sam wykona zamówienie 

** niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3a do SIWZ 

 

 

…………………………………          ………………………………. 

Pieczątka firmowa  Wykonawcy                                                                   /miejscowość, data/ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

 

Przystępując    do    postępowania    o    udzielenie    zamówienia    prowadzonego    w    trybie   

przetargu  nieograniczonego,  którego przedmiotem jest: 

 

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Zawadzkie”  

– etap I – roboty budowlane 

 

  

ja niżej podpisany 

 ……………………………………………………………………………………………………….…………… 
(imię i nazwisko) 

ja niżej podpisany  

………………………………………………………………………………………………………..…………… 
(imię i nazwisko) 

reprezentując 

…………………………………………………………………………..…………............................................. 
  (nazwa firmy lub osoby fizycznej) 

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie 

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

oświadczam (my), że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w  …................................................................................................................................................... 
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu) 

 

 

 

 

 

 

 

.......................... .......................... r.     ....................................... 

 (miejscowość),                  dnia        (podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

 

 

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

przez zamawiającego w  ........................................................................................................................... 
                                             (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu) 

 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

……………………………………………………………………….. 

w następującym zakresie:………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 

 

.......................... .......................... r.     ....................................... 

 (miejscowość),                  dnia        (podpis) 

 
 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

 

.......................... .......................... r.     ....................................... 

 (miejscowość),                  dnia        (podpis) 

 

 

 

Pouczenie: 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy  

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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Załącznik nr 3b do SIWZ 

 

 

…………………………………          ………………………………. 

Pieczątka firmowa  Wykonawcy                                                                   /miejscowość, data/ 

 

Oświadczenie wykonawcy 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Przystępując    do    postępowania    o    udzielenie    zamówienia    prowadzonego    w    trybie   

przetargu  nieograniczonego,  którego przedmiotem jest: 

  

 

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie”  

– etap I – roboty budowlane 

 ja niżej podpisany 

 ……………………………………………………………………………………………………….…………… 
(imię i nazwisko) 

ja niżej podpisany  

………………………………………………………………………………………………………..…………… 
(imię i nazwisko) 

reprezentując 

…………………………………………………………………………..………................................................ 
  (nazwa firmy lub osoby fizycznej) 

jako  wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie 

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

oświadczam: 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1.Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12- 23 

ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie  ww. 

przepisu ] 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

 

 

 

.......................... .......................... r.     ....................................... 

 (miejscowość),                  dnia        (podpis) 
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Oświadczam,  że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na  

podstawie art.  ....................................................................................................................... ustawy Pzp 
                   (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 

                                                              14, 16 -  20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem  następujące środki  naprawcze: 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

.......................... .......................... r.     ....................................... 

 (miejscowość),                  dnia        (podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ  

WYKONAWCA: 

 

 

 

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

postępowaniu, tj.: 

............................................................................................................................................................... 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

.......................... .......................... r.     ....................................... 

 (miejscowość),                  dnia        (podpis) 

 

 

 
 [UWAGA:  zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  

....................................................................................................................................................... 
             (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

.......................... .......................... r.     ....................................... 

 (miejscowość),                  dnia        (podpis) 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................... .......................... r.     ....................................... 

 (miejscowość),                  dnia        (podpis) 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy  

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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Załącznik nr 3c do SIWZ 

 

 

 

 

…………………………………          ………………………………. 

Pieczątka firmowa  Wykonawcy                                                                   /miejscowość, data/ 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu  

nieograniczonego, którego przedmiotem jest: 

 

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie”  

– etap I – roboty budowlane 

 

oświadczam, że na dzień składania ofert należę/nie należę/ nie należę do żadnej* grupy kapitałowej  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229) 

Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:** 

 

……………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………. 

 

……………………………………………. 

( pieczątka i podpis osób/y upoważnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy 

 

 

* niepotrzebne skreślić Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia ani nie dołączy listy podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie należy do żadnej  grupy kapitałowej 

** W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej należy dołączyć listę podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej 
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Załącznik nr 3d do SIWZ 

 

 

 

…………………………………          ………………………………. 

Pieczątka firmowa  Wykonawcy                                                                   /miejscowość, data/ 

 

 

 

 

Oświadczenie  wymagane  od 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 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu, 

którego przedmiotem jest :  

 

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie”  

– etap I – roboty budowlane 

  

 

 

 

 

……………………………………………. 

( pieczątka i podpis osób/y upoważnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy 

 

 

______________________________ 
 
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).  

 

2) 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). 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

 

……………………………………….      ……………………….. 

Pieczątka firmowa  Wykonawcy       /miejscowość, data/ 

 

 

Wykaz wykonanych robót budowlanych 

 
 

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie”  

– etap I – roboty budowlane 

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wymagany 

jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do 

wykonania zamówienia. 

 

L.p. 
Rodzaj wykonywanych robót 

budowlanych 

Wartość 

robót 

budowlanych 

Data  i miejsce 

wykonywania 

robót 

budowlanych 

Podmiot, na rzecz którego  

wykonano roboty 

budowlane 

     

     

     

     

 

Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 

 

 

……………………………………………. 

(pieczątka i podpis osób/y upoważnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy) 

https://sip.lex.pl/#/document/16796118?cm=DOCUMENT
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

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

Pieczątka firmowa  Wykonawcy                  /miejscowość, data / 

 

 

Wykaz narzędzi 
 

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 

wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami 

 

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie”  

– etap I – roboty budowlane 

 

 

L.p. 
Wykaz narzędzi/ sprzętu/ urządzeń 

technicznych dostępnych wykonawcy 
Ilość 

 

Podstawa dysponowania  

 

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

(pieczątka i podpis osób/y upoważnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

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

Pieczątka firmowa  Wykonawcy                  /miejscowość, data / 

 

 

Wykaz osób 
 

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: 

 

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie”  

– etap I – roboty budowlane 

 

Imię i 

nazwisko 

Kwalifikacje 

zawodowe, 

posiadane 

uprawnienia 

Doświadczenie Wykształcenie 

Zakres wykonywanych 

czynności 

dotyczących 

zamówienia * 

 

Podstawa dysponowania 

osobami 

 

            

            

            

            

            

 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

(pieczątka i podpis osób/y upoważnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

- WZÓR – 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia 

 

....................................................                                                  ………………………… 
       Pieczątka firmowa  Podmiotu                       miejscowość, data  

 

Stosownie do art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                                  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zobowiązuję się do oddania do dyspozycji na rzecz wykonawcy tj. 

………………………………………………………………………………………………..……………………. 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania  zamówienia pn: „Budowa Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie”  – etap I – roboty budowlane 

 

 w zakresie: 

- zakres udostępnianych Wykonawcy zasobów: 

 

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

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

- sposób wykorzystania udostępnionych zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia: 

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

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

- charakter stosunku łączącego podmiot trzeci z Wykonawcą: 

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

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

- zakres udziału przy wykonywaniu zamówienia: 

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

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

 

- okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia: 

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

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

 

 

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

(Data i podpis osób/y upoważnionej/ych 

                                                                                                              do reprezentowania udostępniającego zasoby) 
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       Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

- PROJEKT- 

UMOWA Nr ……………….. 

 

zawarta w dniu ……..2020 r. w Zawadzkiem pomiędzy:  

Gminą Zawadzkie z siedzibą przy ul. Dębowej 13 w Zawadzkiem (47-120), REGON 531413314, 

NIP 7561860761, reprezentowaną przez Burmistrza Zawadzkiego – Mariusza Stachowskiego, przy 

kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Kariny Nowak, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a.................................................................................................................................................. 

reprezentowanym przez:  

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

 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 

Wykonawca i Zamawiający w dalszej treści Umowy zwani są również łącznie „Stronami” lub „Stronami 

Umowy” bądź każdy z osobna „Stroną” lub „Stroną Umowy”. 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr ………………….. z dnia ………………… roku 

– na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 z późn. zm.) Strony zawarły umowę o następującej treści: 

§ 1 

Definicje 

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć: 

1. Przedmiot umowy – zakres rzeczowy określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót. 

2. Dokumentacja robót – projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, 

harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót 

budowlanych, na podstawie których realizowany jest przedmiot umowy. 

3. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

4. Dni – dni kalendarzowe. 

5. Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem 

obejmującym część sanitarną oraz teren na materiały i urządzenia Wykonawcy. 

6. Odbiór częściowy – protokolarne, z udziałem stron umowy, przekazanie zgodnego  

z harmonogramem ustalonego w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę 

wykonania robót. 

7. Odbiór końcowy – protokolarne, z udziałem stron umowy, przekazanie przedmiotu umowy bez 

zastrzeżeń, w stanie gotowym do eksploatacji i użytkowania po pozytywnym zakończeniu 

odbiorów częściowych. 

8. Wada – cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony  

w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym 

zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami lub innymi 

dokumentami wymaganymi przepisami prawa. 

9. Gwarancja, gwarancja jakości – dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia  
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i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany 

przedmiot umowy, określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do 

rzeczy sprzedanej. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – część wynagrodzenia przekazana przez 

Wykonawcę w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia), należna w przypadku niewykonania 

lub nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy. 

11. Siła wyższa – przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne 

od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie 

można zapobiec ani przeciwdziałać, przy zachowaniu należytej staranności. Jako siła wyższa nie 

będzie 

 

traktowany strajk osób lub firm zatrudnianych przez Wykonawcę, bez względu na sposób ich 

zatrudnienia (bezpośredni czy pośredni) oraz wzrost cen, który może mieć wpływ na realizację 

niniejszej umowy. 

Ilekroć definicje użyte w niniejszej umowie różnią się od ich rozumienia wynikającego z ustawy Prawo 

zamówień publicznych (dalej Pzp) należy przydać im rozumienie wynikające z ustawy Pzp.  

 
§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Budowa punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Zawadzkie” – etap I – roboty 

budowlane. 

2. Zakres robót obejmuje: 

3) kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, 

4) budowę: 

e) budynku magazynowego na gromadzenie odpadów niebezpiecznych, 

f) budynku magazynowego na kontenery typu KP7, 

g) kontenera prefabrykowanego biurowo-socjalnego, 

h) kontenera prefabrykowanego (punkt przekazania rzeczy używanych), 

16) posadowienie na odpowiednio przygotowanym fundamencie (zgodnie z projektem budowlanym) 

wagi samochodowej stalowo – betonowej zagłębionej 5t wraz z jej dostawą, 

17) utwardzenie terenu, 

18) wykonanie ogrodzenia, 

19) wykonanie ścieżki edukacyjnej, 

20) wykonanie oznakowania poziomego (na terenie placu) oddzielającego obszary ruchu pojazdów, 

miejsca postojowe oraz obszary oddziaływania magazynowania odpadów, 

21) wykonanie przygotowania terenu poprzez usunięcie krzewów, 

22) wykonanie niwelacji terenu, 

23) wykonanie nasadzenia krzewów typu Thuje, 

24) montaż (zgodnie z projektem budowlanym) zbiornika retencyjno-przeciwpożarowego wraz z jego 

dostawą, 

25) wykonanie przyłącza wodociągowego, 

26) wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej, 

27) wykonanie instalacji elektrycznej, 

28) wykonanie instalacji monitoringu. 

 

Ponadto przedmiotowe zamówienie obejmuje dostawę innych materiałów potrzebnych do realizacji 

ww. robót oraz wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych podczas jego realizacji. 
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Zamówienie nie obejmuje dostawy pojemników/kontenerów na odpady. 

Użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały, surowce i wyroby, muszą spełniać wymagania 

określone w specyfikacji technicznej oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących 

przepisów prawa, a w szczególności muszą spełniać określone w art. 10 ustawy - Prawo budowlane 

wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

3. Szczegółowy zakres i warunki realizacji umowy zostały określone w niżej wymienionych, 

dokumentach: 

c) dokumentacji projektowej, 

d) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robót Budowlanych, 

e) ofercie przetargowej wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, 

f) harmonogramie rzeczowo-finansowym; 

g) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), 

Przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, określonego w ust. 1, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia i dokumentacją projektową, a także zgodnie ze 

złożoną ofertą oraz zaleceniami Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

6. Użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały, surowce i wyroby, muszą spełniać wymagania 

określone w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych oraz wszelkie inne wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa,  

a w szczególności muszą spełniać określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej na 5 dni przed zabudowaniem, uzyskać od Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie przewidywanych do zabudowania materiałów, surowców  

i produktów, okazując w tym celu wymagane prawem atesty, świadectwa, aprobaty techniczne, 

deklaracje zgodności. 

8. W przypadku nieprzedłożenia do zatwierdzenia przewidywanych do zabudowania materiałów, 

surowców i produktów, Zamawiający ma prawo wstrzymać prowadzenie robót, bez roszczeń z 

tego tytułu Wykonawcy. 

9. Zamówienie jest dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

dla Gminy Zawadzkie” - Umowa nr RPOP.05.02.00-16-0011/17-00. 

10. Wykonawca zobowiązany będzie, na wniosek Zamawiającego, do niezwłocznego przedłożenia 

wszelkich informacji dotyczących realizacji przedmiotowego zamówienia, które zamawiający 

zobowiązany będzie przekazać Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020. 

§ 3 
Obowiązki i odpowiedzialność Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie placu budowy oraz kompletu dokumentacji projektowej (w 1 egz.), 

najpóźniej w ciągu 10 dni, licząc od dnia podpisania niniejszej umowy; 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji robót budowlanych; 

3) sprawdzenie ilości i jakości robót zanikających i ulegających zakryciu oraz potwierdzenie ich 

wykonania; 

4) dokonanie czynności odbiorowych w terminach określonych w umowie. 
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2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu 
/ miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót. 

3. Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy: 

1) przyjęcie i zorganizowanie placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt; 

2) oznaczenie terenu budowy, na którym mają być prowadzone roboty (tablica informacyjna, 

oznaczenia bhp, p.poż. itp.); 

3) zapewnienie dozoru na terenie placu budowy przez cały okres trwania budowy; 

4) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy; 

5) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie 

wykonywania robót; 

6) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na 

terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

7) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

Zamawiającego, pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami; 

8) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania 

terminu wykonania robót, bez możliwości otrzymania dodatkowego wynagrodzenia; 

9) wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób niepowodujący przerw w dostawie wody oraz  

w odbiorze ścieków i odpadów komunalnych do i od odbiorców na terenie gminy Zawadzkie; 

10) współpraca ze służbami Zamawiającego; 

11) zapewnienie realizacji robót przez pracowników odpowiednio wykwalifikowanych 

i posiadających odpowiednie uprawnienia, gwarantujących poprawność i właściwą jakość 

wykonanych robót; 

12) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich 

przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy; 

13) zapewnienie na własny koszt odbioru, transportu i utylizacji wytworzonych odpadów; 

14) prowadzenie na bieżąco dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającemu celem dokonania wpisów i potwierdzeń; 

15) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach; 

16) przygotowanie dokumentacji powykonawczej do końcowego odbioru; 

17) zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót przedstawicielowi Zamawiającego 

i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego poprzez wpis do dziennika budowy; 

18) zgłaszanie terminu zakończenia robót podlegających zakryciu lub zanikających -  

Zamawiającemu. W wypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca jest zobowiązany, 

na żądanie Zamawiającego, odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory 

niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego na 

własny koszt. Zgłoszenie, o którym mowa, powinno nastąpić co najmniej z 3 dniowym 

wyprzedzeniem; 

19) urządzenie terenu budowy, wykonanie przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla 

potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztów ich zużycia; 

20) poniesienie ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej; 

21) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wszelkiego mienia w toku realizacji – naprawienie 

ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego; 

22) bezzwłoczna naprawa wszelkich szkód i innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów 

zagospodarowania terenu, w szczególności kamieni granicznych; 

23) zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, 

obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą; 

24) wykonanie zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych; 

25) uzyskanie protokołów odbioru z udziałem ww. instytucji; 

26) dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy i przekazania go do użytku; 



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
 
 

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie” 

Umowa nr RPOP.05.02.00-16-0011/17-00 

Strona 34 z 49 

27) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz bieżące 

usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadków i śmieci, 

opakowań  

i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach oraz zbędnych urządzeń 

prowizorycznych; w przypadku zaniechania powyższych działań, czynności porządkowe mogą 

zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy; 

28) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego  

i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, jak również pracownikom 

Zamawiającego; 

29) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi 

najpóźniej do dnia odbioru końcowego; 

30) uporządkowanie terenu przylegającego do placu budowy, który został naruszony wskutek 
prowadzonych robót; 

31) remont i naprawa nawierzchni w ulicach i chodnikach sąsiadujących z inwestycją, zniszczonej 

w trakcie robót lub ruchu sprzętu; 

32) ochrona robót wykonanych przez siebie,  Podwykonawców i dalszych Podwykonawców przed 

uszkodzeniem, aż do momentu odbioru końcowego robót; 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

a) ewentualne uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń w miejscu prowadzenia robót, 

b) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, ppoż. (w tym na 

stanowiskach pracy), 

c) posiadanie przez osoby wymienione w pkt 2, wymaganych badań lekarskich i uprawnień. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy ubezpieczeniowej, dotyczącej 

odpowiedzialności cywilnej: deliktowej i kontraktowej z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, na kwotę 700.000,00 zł. Ubezpieczenie musi być kontynuowane przez cały okres 

realizacji przedmiotu umowy. 

6. Ubezpieczenia Wykonawca dokona na własny koszt. 

7. Polisę ubezpieczeniową zgodną z postanowieniami niniejszej umowy wraz z dowodem uiszczenia 

składki Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie do dnia protokolarnego 

przekazania terenu budowy, pod rygorem odmowy przekazania terenu budowy i naliczenia z tego 

tytułu kar umownych. 

8. W przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa płatna będzie w ratach, Wykonawca zobowiązany 

jest do przekazania Zamawiającemu dowodu uiszczenia każdej raty, w terminie trzech dni od daty 

płatności. W przypadku utraty ważności polisy w trakcie realizacji umowy, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu nową polisę wraz z dowodem jej opłacenia. 

9. Brak wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wskazanych powyżej skutkować będzie 

naliczeniem kar umownych. 

10. Polisa winna obejmować odpowiedzialność Wykonawcy wynikającą z realizacji niniejszej umowy, 

tj.: pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody powstałe w związku z prowadzonymi  

robotami w trakcie trwania umowy oraz w związku z używanym sprzętem na terenie budowy 

 i w strefie jej oddziaływania, a w szczególności:  

1) za śmierć lub kalectwo spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku 

do osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy i osób trzecich, które nie są 

upoważnione do przebywania na terenie budowy; 

2) za uszkodzenie wszelkiej własności Zamawiającego i osób trzecich, a w szczególności: 

uszkodzenia budynków, ich wyposażenia i urządzeń stanowiących własność użytkownika lub 

Zamawiającego, spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstałymi 

wadami i usterkami w wykonanych robotach. 

11. Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 5, winna obejmować ubezpieczenie od szkód 

wywołanych zarówno działaniami ludzkimi, jak i działaniem sił natury. 
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§ 4 

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

Postanowienia w niej zawarte zostały wprowadzone do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) rozważył wszystkie warunki oraz okoliczności, w których mają być wykonywane prace, 

w szczególności odnośnie wpływu tych okoliczności na wykonywane roboty, wartość umowy 

(włączając w to wahania kosztów i dostępności siły roboczej, kosztów materiałów, organizacji 

pracy); 

2) otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyka  

i okoliczności realizacji przedmiotu umowy; 

3) zapoznał się z dokumentacją projektową oraz procedurami budowlano-jakościowymi i nie 

wnosi do nich żadnych zastrzeżeń; wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu 

budowy, prawidłowości i kompletności dokumentacji projektowej otrzymanej od 

Zamawiającego, zgłoszone po terminie przeznaczonym na składanie wniosków o wyjaśnienie 

treści SIWZ, 

nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. 

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi, a w przypadku udziału Podwykonawców, 

których zakres prac określono poniżej - z udziałem Podwykonawców. 

1) Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących 

Podwykonawców (nazwa i adres Podwykonawców/cy): 

a) …………………………………………………….. 

b)  ……………………………………………………. 

2) Zakres zamówienia powierzonego Podwykonawcom/cy: 

 a)  …………………………………………………….. 

b)  ……………………………………………………… 

4. Na placu budowy ze strony Wykonawcy dopuszcza się obecność wyłącznie pracowników 

Wykonawcy bądź pracowników Podwykonawców zgłoszonych i zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. 

5. Zawarcie przez Wykonawcę umowy na wykonanie robót wymienionych w SIWZ z Podwykonawcą 

nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w art. 6471 Kodeksu 

Cywilnego oraz przepisów ustawy Pzp - w trybie niżej określonym: 

1) zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą wymaga formy pisemnej;  

2) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 1 egzemplarz projektu umowy z Podwykonawcą. 

Projekt umowy wymaga akceptacji Zamawiającego. Treść projektu umowy z Podwykonawcą 

(co do rodzaju robót, terminów, warunków płatności i innych postanowień) powinna być 

zgodna z zapisami w tym względzie określonymi w umowie z Zamawiającym; 

3) Wykonawca wraz z projektem umowy z Podwykonawcą przedkłada pisemne oświadczenie 

Podwykonawcy, że roboty budowlane będą wykonywane przy zastosowaniu materiałów 

(urządzeń itp.), dla których Podwykonawca posiada prawo własności i że prawo to nie jest 

obciążone prawami osób trzecich oraz, że nie toczy się w związku z tym żadne postępowanie 

sądowe lub egzekucyjne; 

4) zaakceptowany przez Zamawiającego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy podstawę jej 

zawarcia z Podwykonawcą; 

5) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, 

nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, przez Podwykonawcę, 

faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi 

lub roboty budowlanej. 
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6. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy, o którym mowa w ust. 5 

pkt 2, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni. 

Zamawiający może uzależnić wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą od 

dokonania odpowiednich zmian w umowie Wykonawcy z Podwykonawcą. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu umowy, o której mowa w ust. 8, zgłasza 

pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 9, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

11. W przypadku zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami, zastosowanie 

mają te same zasady co do zawarcia umowy z Podwykonawcą. 

12. Zlecenie wykonania określonego zakresu robót Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania przedstawionych przez siebie 

Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i 

zaniedbania Wykonawcy. 

13. 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 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 5 pkt 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

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

15. Przepisy ust. 5-14 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

16. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością,  

z zachowaniem terminów wykonania zamówienia określonych w umowie oraz z uwzględnieniem 

uwarunkowań inwestycji wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, obowiązującymi dyrektywami unijnymi, polskimi normami oraz przepisami 

prawa, w szczególności z Prawem zamówień publicznych, Prawem budowlanym wraz  

z rozporządzeniami wykonawczymi do nich.  

§ 5 

Termin realizacji Umowy 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 niniejszej umowy, nie później niż  

w terminie do dnia 31 maja 2021 r. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany, jeżeli zostanie on odebrany,  

co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego podpisaniem protokołu odbioru końcowego 
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przedmiotu umowy, najpóźniej w terminie, o którym mowa w ust. 1. 

3. Rozpoczęcie robót nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przekazania placu budowy,  
o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1. 

4. Zmiana ustalonego terminu rozpoczęcia robót wymienionego w ust. 1 może nastąpić za 
zgodnym oświadczeniem stron, w wypadku okoliczności faktycznych lub prawnych 
uniemożliwiających  
w sposób obiektywny dotrzymanie terminu rozpoczęcia robót. 

 
§ 6 

Odbiory przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót nie później niż 

w terminie określonym w § 5 ust. 1. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest 

zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na piśmie oraz wpisem do dziennika budowy. Termin 

biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej 

podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru końcowego. 

2. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie do 10 dni 

roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie 

gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po 

wykonaniu całego przedmiotu umowy. 

4. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca, Kierownik budowy oraz 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu, wraz  

z zawiadomieniem o zakończeniu budowy, dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie: 

a) dziennika budowy; 

b) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania 

przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce wraz z kosztorysem powykonawczym 

zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

c) mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego; 

d) protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych; 

e) protokołów badań i sprawdzeń; 

f) gwarancji; 

g) aprobat technicznych; 

h) atestów i certyfikatów jakości; 

i) deklaracji zgodności z PN lub EN. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub niewywiązania się z obowiązków,  

o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku 

Wykonawca pozostaje w zwłoce. 

7. Zamawiający w trakcie czynności odbiorowych może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone 

wady uniemożliwiają używanie obiektu – do czasu ich usunięcia. 

8. W razie stwierdzenia, w toku czynności odbioru, istnienia wady nadającej się do usunięcia 

Zamawiający może: 

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady; 

b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin, jednak nie dłuższy 

niż 14 dni roboczych. 

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad niedających się usunąć, 

Zamawiający może:  

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te umożliwiają używanie obiektu; 
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b) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jeżeli wady 

uniemożliwiają używanie obiektu. 

10. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady 

nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi, Zamawiający może: 

a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, jednak nie dłuższy niż  

14 dni; 

b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej. 

11. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie, żądając jednocześnie 

wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy. 

12. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 5 

niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez 

Wykonawcę,  

to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

13. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione  

w toku odbioru, jak i terminy wyznaczone do usunięcia wad. Ryzyko utraty lub uszkodzenia 

przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia odbioru końcowego. Odbiór końcowy 

uważa się za dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego  

w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w ww. protokole usunięcia wszystkich wad 

stwierdzonych w tym odbiorze. 

14. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia  

o tym fakcie przez Wykonawcę, nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w 

uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu 

odbioru przez powołaną do tego komisję, w skład której wejdzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

– zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu 

umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia 

zgodnie z § 7 umowy. 

§ 7 

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 

1. Rozliczenie wynagrodzenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonane zostanie w złotych 
polskich. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy, Strony ustalają całkowite, ryczałtowe 

wynagrodzenie, zgodnie z ofertą przetargową w wysokości …………… zł netto (słownie: 

…………………………………………………………), plus należny podatek VAT wg stawki …%  

w wysokości ……………. zł (słownie: …………………………………………). Łącznie 

wynagrodzenie w kwocie brutto wynosi …………………. zł, słownie: 

…………………………………………………………………. 

3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 2, jest wynagrodzeniem ryczałtowym  

i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności koszty 

wynikające wprost z dokumentów umownych określonych w § 2 ust. 3, jak również w nich 

nieujęte, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia tego wynagrodzenia, chociażby pojawiły się okoliczności powodujące potrzebę 

zwiększenia rozmiaru 

i kosztów prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 2, uwzględnia również koszty: 

1) pełnej obsługi geodezyjnej przez cały czas wykonywania zamówienia; 

2) zorganizowania i funkcjonowania zaplecza budowy; 

3) zużycia wody i energii elektrycznej; 

4) odprowadzania ścieków; 

5) przekazania do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania wytworzonych podczas 
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wykonywania przedmiotu zamówienia odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. 

5. Strony ustalają, że formą płatności będzie przelew. 

6. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy 

Nr ……… w Banku………………………… 

7. Podstawę do wystawienia faktury za zrealizowanie przedmiotu umowy będzie stanowił protokół 

odbioru końcowego robót podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kierownika 

budowy i przedstawicieli Zamawiającego. 

8. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy, nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru końcowego, podpisanego przez 

strony umowy bez uwag, i kartą gwarancyjną – stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, 

z zastrzeżeniem ust. 9 i ust. 10 niniejszego paragrafu. 

9. Jeżeli zakres robót, zgodnie z protokołem odbioru, został wykonany przez Podwykonawcę 

i dalszego Podwykonawcę, przez którego rozumie się podmiot, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 

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

to Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty należności Podwykonawcy w terminie zgodnym z 

umową zawartą między Wykonawcą a Podwykonawcą. 

10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane 

roboty budowlane, jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty biorącym udział 

w realizacji odebranych robót budowlanych wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 

i dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. Dowodem 

takim jest w szczególności oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż 

otrzymał należne mu wynagrodzenie. 

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszelkich dowodów zapłaty, o których mowa  

w ust. 10, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot, wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

12. Zamawiający będzie upoważniony do dokonania bezpośredniej zapłaty należności Wykonawcy  

z tytułu wykonania umowy bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców, 

którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, i potrącenia zapłaconej części 

wynagrodzenia z należności Wykonawcy. Zamawiający może z tego upoważnienia skorzystać  

w szczególności, jeżeli Wykonawca nie wykaże, zgodnie z ust. 10, że dokonał zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy i dalszego 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 i usługi. 

13. W przypadku wskazanym w art. 143c ustawy Pzp, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takim zamiarze i wyznaczy termin nie krótszy niż 7 dni od 

dnia doręczenia tej informacji, na zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy i 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 i usługi. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
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co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia 

dokonania przelewu, zawiadamia na piśmie Wykonawcę o zapłacie należności na konto 

podwykonawcy. 

15. Strony uznają, że zgodnie z istotą wiążącego ich stosunku prawnego, Wykonawca jest 

odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia swoich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, w związku z czym gdyby 

Zamawiający jako współdłużnik solidarny zapłacił takie wynagrodzenie, Wykonawca jest 

zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione z tego tytułu lub w związku z tym 

wydatki, w tym w szczególności uzasadnione i poniesione koszty obsługi prawnej Zamawiającego, 

w wysokości odpowiadającej rynkowym stawkom za taką obsługę, w terminie do trzech dni od 

dnia otrzymania od Zmawiającego wezwania do zapłaty. Zamawiający może potrącić wymienione 

należności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. W przypadkach wskazanych w art. 143c ustawy Pzp, bezpośrednia zapłata na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego 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 i usługi, 

dokonywana jest z ograniczeniami wynikającymi z tego przepisu tak co do przedmiotu, wysokości, 

jak i terminu. W pozostałym zakresie zapłata jest dokonywana na zasadach wskazanych w art. 

6471 Kodeksu cywilnego. 

17. Zamawiający nie dokona płatności na rzecz żadnego podmiotu, który nie jest Podwykonawcą  

w rozumieniu przepisów ustawy Pzp lub przepisu art. 6471 Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2, tj. ............................................zł 

(słownie:.............................................................................................................................) w formie 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być dokonywana  

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości – za zgodą 

Zamawiającego. 

3. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70% wniesionej kaucji gwarancyjnej, tj. 

………………………..zł (słownie:…………..………………………………………………….), nastąpi  

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie 

wykonany. 

4. Pozostałe 30%, tj. ………………………..zł (słownie:…………..…………………………..…), zostanie 

zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu 

umowy ustalony w § 5 ust. 1 termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie wydłużeniu, 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie odpowiednio wydłużone. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo pokrycia należności z należytego zabezpieczenia Umowy za 

usunięcie stwierdzonych wad, gdyby Wykonawca zwlekał z ich usunięciem powyżej 7 dni licząc 

od daty wyznaczonego terminu usunięcia wad. 
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§ 9 
Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy oraz rękojmi za wady 

fizyczne i prawne na roboty objęte niniejszą umową. 

2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela … miesięcznej gwarancji jakości. 

3. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela 5 letniej rękojmi za wady. 

4. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego; 

2) w dniu następnym po dniu odbioru usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w protokole 

odbioru końcowego robót. 

5. Dochodzenie uprawnień z tytułu gwarancji nie wyklucza możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi. 

6. Wady będą usuwane bezpłatnie w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia ich zgłoszenia 

przez Zamawiającego na adres firmy / lub numer faxu / lub adres e-mail Wykonawcy 

……………………………........... 

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na materiały użyte do należytego 

wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z gwarancją producenta, w przypadku gdy jest ona dłuższa 

niż termin określony w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma 

wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub 

wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, 

które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące  

w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn 

tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

10. Jeżeli w ramach gwarancji jakości Wykonawca dokonał usunięcia wad, termin tej gwarancji biegnie 

na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin tej gwarancji ulega przedłużeniu  

o czas, w którym wada była usuwana. 

11. Zamawiający może wyznaczyć termin przeglądu obiektu po odbiorze końcowym w okresie 

gwarancji i rękojmi za wady, a w razie stwierdzenia wad wyznaczy termin ich usunięcia.  

12. Zamawiający może wyznaczyć termin ostatecznego przeglądu obiektu najpóźniej do dnia,  

w którym upływa termin gwarancji ustalony w umowie. 

13. W razie stwierdzenia wad podczas przeglądu ostatecznego Zamawiający wyznacza także termin 

ich usunięcia. 

14. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze). W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności  

z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy lub odpowiednio  

z zabezpieczenia usunięcia wad.  

15. Pomimo wygaśnięcia gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest usunąć 

wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

16. Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń  

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający, oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje 
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wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole 

odbioru. 

2. Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadku, gdy przedmiot umowy wykonany 

został w sposób wadliwy, a wady nie nadają się do usunięcia. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca nie przystąpił do 

realizacji zakresu umowy, mimo wezwania Zamawiającego, w terminie do 7 dni od dnia 

podpisania umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca przerwał  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizację przedmiotu zamówienia, mimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego, i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca realizuje 

przedmiot umowy w sposób niezgodny z niniejszą umową, zasadami wiedzy technicznej lub 

wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, pomimo wezwania do działań 

zgodnych  

z tymi zasadami i nie zmienia sposobu postępowania w ciągu 7 dni. 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powstania okoliczności 

wymienionych w ust. 2 – 5 niniejszego paragrafu. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku konieczności 

wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 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, lub w przypadku konieczności 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, o której mowa w § 7 

ust. 2 umowy. 

8. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

1) odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru końcowego przedmiotu umowy; 

2) zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich zobowiązań wynikających 

z umowy (np. płatności, przekazania placu budowy). 

9. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia,  

i powinno zawierać uzasadnienie. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku – według stanu na 

dzień odstąpienia od umowy; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej 

strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy; 

c) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji robót nieobjętych niniejszą umową, 

jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

d) Wykonawca na własny koszt, w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia, 

zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

11. W przypadku braku udziału Wykonawcy – pomimo prawidłowego doręczenia oświadczenia  

o odstąpieniu zgodnie z zapisami określonymi wyżej – Zamawiającemu przysługuje prawo 

dokonania w sposób jednostronny czynności określonych w ust. 10. 

12. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru wykonanych robót i zapłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty do dnia odstąpienia od umowy. 

 

§ 11 

Kary umowne 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą niżej wymienione kary umowne. 
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2. Kary będą naliczane od wynagrodzenia brutto określonego w § 7 pkt 2 umowy w następujących 

wypadkach i wysokościach: 

1) za opóźnienia w przekazaniu terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

– w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy dzień opóźnienia 

w przekazaniu placu budowy; 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto, za każdy dzień opóźnienia; 

3) za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót,  

w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za każdy dzień opóźnienia; 

4) za odstąpienie od umowy niespowodowane winą Zamawiającego - w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto; 

5) w wysokości 1,5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto z tytułu braku zapłaty 

lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, za każdy dzień opóźnienia; 

6) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, w przypadku nieprzedłożenia 

do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany - za każdy przypadek nieprzedłożenia; 

7) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, w przypadku nieprzedłożenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 

za każdy przypadek nieprzedłożenia; 

8) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, w przypadku braku zmiany 

umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; 

9) za opóźnienie w przedłożeniu dowodów opłacenia polisy ubezpieczeniowej - w wysokości 

500,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 

3. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić według 

uznania Zamawiającego poprzez potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty 

Wykonawcy, wynikającej z wystawionej przez niego faktury, lub odrębnego obciążenia karami 

umownymi. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu; 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. Zamawiający może usunąć wady nieusunięte w zastępstwie Wykonawcy, w terminie ustalonym 

w § 9 ust. 6 i ust. 13 umowy - na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego 

usunięcia wad. 

7. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do 

momentu zastępczego usunięcia wady. 

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne, które będą naliczane od wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto określonego w § 7 pkt 2, w następujących przypadkach i wysokościach:  

1) za nieterminowe przekazanie placu budowy - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym 

przekazanie miało nastąpić;  

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, chyba że wystąpi okoliczność określona 

w art. 145 ustawy Pzp. 

9. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy, niespowodowanego winą Wykonawcy, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania 

udokumentowanego i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakresu 

przedmiotu umowy. 
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10. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych. 

11. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. 

11. W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że z winy Wykonawcy na Zamawiającego zostanie 

nałożony obowiązek zwrotu środków stanowiących dofinansowanie, wówczas Wykonawca 

zobowiązuje się do zwrotu tych środków w wysokości wskazanej przez Instytucję Zarządzającą 

Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

 

§ 12 

Zmiana treści umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą stron wyrażoną na 

piśmie - w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Nieważne z mocy ustawy Pzp są takie zmiany, które dotyczą istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, 

chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu  

o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej 

zmiany. 

3. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy  

w formie pisemnego aneksu, w następujących sytuacjach: 

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem przedłużenia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, w przypadku: 

a) wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, które powodują lub mogą powodować 

przedłużenie terminu realizacji robót budowlanych; 

b) konieczności zmian lub uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania 

inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; 

c) zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy  
w wyznaczonym terminie, na które strony niniejszej umowy nie miały wpływu; 

2) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT – wówczas zmienione zostanie 

wynagrodzenie Wykonawcy, stosownie do tej zmiany; 

3) zmiany ustawy Pzp; 

4) zmiany nazwisk osób kierujących robotami budowlanymi i nadzorujących ich realizację, 

zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych; 

5) zmiany Podwykonawcy, wprowadzenia Podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w treści 

oferty złożonej przez Wykonawcę lub rezygnacja z Podwykonawcy w przypadku, gdy 

Wykonawca polegał na zasobach Podwykonawcy na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 

ustawy Pzp, tj. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia, zmiana Podwykonawcy lub rezygnacja z Podwykonawcy jest 

dopuszczalna pod warunkiem, że nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia; 

6) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia 

losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć; 

7) w przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych obiektywnie uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych; 

8) w przypadku działania siły wyższej; 

9) w sytuacji wstrzymania prac z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 

wskutek decyzji organów uprawnionych do wstrzymania lub przerwania robót. 

4. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego 

przez strony protokołu konieczności, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego 

wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 3. 
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§ 13 

Siła wyższa 

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 

nastąpiło wskutek działania siły wyższej. 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana 

jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu. 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 

 

§ 14 

RODO 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych 

osobowych, zgodnie z przepisami 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), ustawy o ochronie 

danych osobowych, które będą przekazywane lub udostępniane w związku lub w wyniku realizacji 

postanowień niniejszej umowy. 

2. W przypadku naruszenia postanowień rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, Strona która 

dokonała naruszenia zobowiązana jest do naprawienia szkody, jaką druga Strona poniosła z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach ogólnych. 

 

§ 15 
Postanowienia końcowe 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowi SIWZ i oferta przetargowa wraz ze wszystkimi 

załącznikami. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności na osoby trzecie, przysługującej 

Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. 

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały przesłane 

za zwrotnym potwierdzeniem przez Stronę umowy, listem poleconym lub innego potwierdzonego 

doręczenia pod następujący adres: 

 

Zamawiający: 

Gmina Zawadzkie 

ul. Dębowa 13 

47-120 Zawadzkie 

Wykonawca: 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej 

zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie 

dokonane na ostatnio wskazany adres będzie uważane za skuteczne. 

6. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia 
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takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej, nie doprowadzą do polubownego 

rozwiązania sporu w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do wszczęcia 

rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

7. W zakresie realizacji niniejszej umowy Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela w osobie: 

a) ………………………… – pracownik Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem; 

b) ………………………… – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

8. W zakresie realizacji niniejszej umowy Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela w osobie: 

a) …………………………………………………………………………………………….; 

b) …………………………………………. – Kierownik budowy. 

9. Zakres działań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika budowy określają przepisy ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)  

i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. 

10. Każdej ze stron przysługuje prawo zmiany osób realizujących przedmiot umowy na inne 

legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ust. 7 i ust. 8 

ustawy Prawo budowlane, pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na piśmie o zamiarze 

dokonania takiej zmiany, w terminie 14 dni przed planowaną zmianą. 

11. W ramach zawartej umowy Strony zobowiązują się do współdziałania na rzecz realizacji 

przedmiotu umowy spełniającego cele określone w zamówieniu. 

12. Wykonawca zobowiązany jest współdziałać z  Zamawiającym, zgodnie z przepisami oraz 

zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności Wykonawca 

zobowiązany jest powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących umowy bez 

uzyskania wcześniej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek 

działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi  

z umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy których wykonuje on umowę, w tym 

Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych 

z interesem Zamawiającego. 

13. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy, z mocy 

prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego 

lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej 

umowy zachowują pełną moc i skuteczność.  

14. Postanowienia niniejszej umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 13, zostaną 

zastąpione na mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni 

skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych 

korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.  

15. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

16. Integralną część niniejszej umowy stanowi: 

1) oferta Wykonawcy, 

2) dokumentacja przetargowa – w tym SIWZ, 

3) Karta Gwarancyjna według wzoru stanowiącego załącznik 1 do niniejszej umowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

………………………….     …………………………. 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

……………………….., dnia ……………………….. 

 

 

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT – WZÓR 

 

 

Karta gwarancji jakości wykonanych robót sporządzona w dniu………………..………………... 

1. Zamawiający: GMINA ZAWADZKIE, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie 

2. Wykonawca: ........................................................................................................................, 

3. Umowa nr ............................................................................................................................, 

4. Przedmiot umowy: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla 

gminy Zawadzkie” – etap I – roboty budowlane. 

5. Przedmiot gwarancji: łącznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urządzenia i użyte 

materiały wykonane w ramach wymienionych umów. 

6. Data odbioru końcowego: dzień ............. miesiąc ........................... rok .............. 

7. Okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty wynosi ….. miesięcy. 

8. Warunki gwarancji jakości: 

1) Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został 

wykonany zgodnie z umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. 

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

3) Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty na okres ..................., od dnia 

następnego licząc od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego robót. 

4) Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w toku czynności 

odbioru końcowego robót oraz ujawnionych w okresie gwarancji, zgłoszonych pisemnie, 

faksem lub w formie elektronicznej przez Zamawiającego, nie później niż w ciągu 14 dni od 

dnia ujawnienia wady i zgłoszenia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5) Ustala się terminy usunięcia wad: 

a) jeżeli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu 

(w tym stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu) – niezwłocznie, lecz nie później jak 

w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia, 

b) Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad dla robót, których realizacja uzależniona 

jest od warunków atmosferycznych. 

6) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7) W przypadkach innych niż wymienione w pkt 7 usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub 

wykonania wadliwej części robót na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 
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usunięcia istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót. 

8) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 

wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

9) Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

a) siły wyższej, 

b) normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części. 

10) W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu 

usunięcia, Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru 

dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru końcowego. 

11) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 

przy usuwaniu wad. 

12) Zamawiający może zlecić innej firmie, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, usunięcie 

wad nieusuniętych w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. 

Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąży Wykonawcę. 

9. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi za wady robót budowlanych. 

10. W sprawach nieuregulowanych w Karcie Gwarancji Jakości Wykonanych Robót stosuje się 
odpowiednio postanowienia umowy, o której mowa w pkt 3 Karcie Gwarancji Jakości Wykonanych 
Robót. 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Udzielający gwarancji jakości 

upoważniony przedstawiciel Wykonawcy 

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciele 

Zamawiającego 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO 

 - klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

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 Burmistrz Zawadzkiego, działający  

w imieniu i na rzecz Gminy Zawadzkie z siedzibą 47-120 Zawadzkie, ul. Dębowa 13,  

tel. 77 46 23  100, fax 77 46 23  175, e-mali: umig@zawadzkie.pl  

 inspektorem ochrony danych osobowych w  Gminie Zawadzkie jest Pani Joanna Zawadzka, kontakt: 

iod@zawadzkie.pl , tel. 77 46 23 117, fax 77 46 23 175, 47-120 Zawadzkie,  

ul. Dębowa 13; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:   

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Zawadzkie”  

– etap I roboty budowlane   

znak sprawy: OR.271.2.6.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 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 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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 Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp;   

 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.  

 

________________________________________________________________________________ 
* Wyjaśnienie: 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. 
** Wyjaśnienie: 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 
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