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SPECYFIKACJA WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA 

(SWZ) 

 

na zadanie pn. „ Budowa parkingu, ogrodzenia wraz z budową przyłącza kanalizacji 

deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie”  

 
Nazwa Zamawiającego:   Powiat Mławski 

                                           reprezentowany przez 

                                          Zarząd Powiatu Mławskiego 

 

REGON: 130377735   

NIP:  569 176 00 40    

Miejscowość: Mława                  

Adres: ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 

                 06-500 Mława   woj. Mazowieckie 

                         

Strona internetowa: https://www.powiatmlawski.pl 

Biuletyn Informacji Publicznej: https://bip.powiatmlawski.pl 

Telefon       (023) 654 34 09, 655 29 00                            

Fax    (023) 655 26 22                                     

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek  od  800-1600 

 

 

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3  ustawy z 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). 
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I. Informacje ogólne 

 

1. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz .U.z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp 

 

Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) stanowi wraz z załącznikami kompletny 

dokument, który obowiązuje Wykonawcę i Zamawiającego podczas całego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz w trakcie jego realizacji. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oświadczeń, ofert oraz innych dokumentów w języku obcym.  

 

2. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostepniający swój potencjał wykonawcy 

 

a) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu 

budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie 

zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

b) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy 

chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub 

głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 

realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie 

marginalizowanych. 

c) Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który: 

– spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ,  

– nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust 1 pkt 4,5 i 7 ustawy 

Pzp: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy 

Pzp, Wykonawcę: 

1.będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a)udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo w związku z mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b)handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189A Kodeksu karnego, 

c)o którym mowa w art. 228-230a, art. 250A Kodeksu karnego lub wart. 46 lub art. 48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, 

d)finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165A 

Kodeksu karnego lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępczego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego, 

e)o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego lub mające na 

celu popełnienie tego przestępstwa, 
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f)powierzania wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Poz. 769), 

g)przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego lub przestępstwo 

skarbowe, 

h)o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach 

powierzania wykonywania pacy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa 

obcego; 

2.jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 

pkt 1.a); 

3.wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz 

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4.wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne; 

5.jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 

szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty 

lub wnioski niezależnie od siebie; 

6.jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, 

który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

8. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

9. który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające 

z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co 

doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.  
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– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia 

 

d) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

W takim przypadku: 

 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

 Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z 

pełnomocnikiem. 

e) Potencjał podmiotu trzeciego  

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może 

polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. 

Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 

1 art. 109 ust 4,5 i 7. 

 

f) Podwykonawstwo 

Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców. 

 

Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust 4,5 

i 7. 

3. Komunikacja w postepowaniu 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://mi- 

niportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do 

komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 

dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Wa- runkiUslugi.aspx oraz Regulaminie 

ePUAP. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz 

zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych 

informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę  

ich przekazania na ePUAP. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

https://mi-niportal.uzp.gov.pl/
https://mi-niportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/Wa-runkiUslugi.aspx
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dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 

(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może 

być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 

8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: starostwo@powiatmlawski.pl 

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty 

elektronicznej, na adres email   Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  

10.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż     

     przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

Wizja lokalna                                                                                                                                      

Zaleca się Wykonawcy, aby przed złożeniem oferty odbył wizytację terenu wykonywania prac 

oraz jego otoczenia w celu oceny na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka, wszystkich 

czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące związane zarówno z przygotowaniem terenu jak i 

prowadzeniem robót budowlanych 

4. Podział zamówienia na części 

Zamawiający  dokonuje podziału zamówienia na części.  

 

Część 1 - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej 

 

Część 2 -  budowa parkingu 

 

Część 3 -  budowa  ogrodzenia  

 

Tym samym zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych. 

5. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 

ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony 

w niniejszej SWZ. 

 

6. Katalogi elektroniczne 

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

 

7. Umowa ramowa 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 

ustawy Pzp. 

 

 

8. Aukcja elektroniczna 
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Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o  której mowa w art. 

308 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

9. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy 

Pzp/zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zamówienia na 

dodatkowe roboty. 

 

10. Rozliczenia w walutach obcych 

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

11.  Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

12.  Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia  

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

13. Unieważnienie postępowania (fakultatywnie) 

 

Zamawiający może  unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 

ustawy Pzp. 

 

14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 

ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp 

(art. 505–590). 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

ustawy Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.  

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.  

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego 

w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

 

15.  Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postepowania 

Klauzula informacyjna 
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1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r. 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 ), 

zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych 

Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu (zwanych dalej „dane osobowe”), jest Starosta Mławski, z siedzibą w Starostwie 

Powiatowym, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, adres e-mail: 
starostwo@powiatmlawski.pl. 
2. W sprawach związanych z przetwarzanie danych osobowych, można kontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@powiatmlawski.pl. 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadanie pn. 

„  Budowa parkingu, ogrodzenia wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. 

Wyspiańskiego w Mławie ” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

3. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.). 

4. 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, jej 

rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych 

roszczeń z niej wynikających. 

5. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może 

uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub z odrzuceniem oferty. 

6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

7. Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają: 

 Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, 

 Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, 

 Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

 Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

się, że przetwarzanie danych osobowych tej osoby narusza przepisy RODO. 

Osobom, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje: 

 W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych, 

 Prawo przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 

 Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 

 lit. c RODO. 

 

 

Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym prowadzonych jednoosobową działalność 

gospodarczą, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku z prowadzonym postępowaniem o 

udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.  

mailto:starostwo@powiatmlawski.pl
mailto:iod@powiatmlawski.pl
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Zamawiający informuję, że w przypadku:  

- osób fizycznych,  

* 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:  

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o 

którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia tego postępowania. 

 

 

II. Wymagania stawiane wykonawcy 

 

1. Przedmiot zamówienia 

 

przedmiot zamówienia stanowi zadanie pn. 

„Budowa parkingu, ogrodzenia wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. 

Wyspiańskiego w Mławie ” 
 

 

2. Wspólny Słownik Zamówień:  
 

45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45232130-2 roboty w zakresie kanalizacji deszczowej 

34928200-0 roboty w zakresie ogrodzeń 

 

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

      Opis przedmiotu zamówienia 

Część 1 kanalizacja deszczowa 

Przedmiotem opracowania jest: 

-ułożenie rurociągu PCVØ315 SN8 o sumarycznej długości: 239,07m 

-ułożenie rurociągu PCVØ2OO SN8 o sumarycznej długości: 21,75m 

-ułożenie rurociągu PCVØ16O SN8 o sumarycznej długości: 104,06m 

-wykonanie zasilenia elektrycznego pompy wg odrębnego opracowania 

Dla rurociągów układanych na głębokość większej niż 1,0 m, przewiduje się wykopy 

wąskoprzestrzenne z pełnym umocnieniem ścian wykopu. Szerokość wykopu dla rur zawsze – 

1,0m, dla studni Ø1000- 2,3 m. 

Wykopy wykonać mechanicznie z wydobyciem urobku na odkład. Wykonać pokop po koparce. 

Inwestor wskaże miejsce składowania urobku ziemi. 

W miejscach krzyżowania się przedmiotowej sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy 

zachować szczególną ostrożność i zasady BHP a wykop wykonać ręcznie w odległości 

1,0m → należy skutecznie odkryć istniejące uzbrojenie: przyłącze gazowe, przyłącze i sieć 

kanalizacji sanitarnej, wodociągi, przewody telekomunikacji oraz energetyczne. 

 

Dla studni: SI, S2, S3, S5, S6, S7, S10, S10A, S11 zastosować kręgi betonowe o średnicy 

wewnętrznej 100 cm. Przewidziano zastosowanie u podstawy studni kręgów z dennicą oraz 

odpowiednimi otworami - przepustami dla rur o średnicy 315 mm. 
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Przewidziano dla w/w studni zwieńczenie w postaci pokrywy płaskiej. 

Właz tych studni ustawiać w klasie B125. 

Betonowe kręgi studni łączyć za pomocą uszczelek gumowych. 

Studnie: S4, S8, S9, S12 wykonać z tworzywa sztucznego. Przewidziano studnie o średnicy rury 

wznośnej 600mm pokryte włazami B125 ustawionymi na pierścieniach betonowych 

Zbiorniki retencyjne: 

 dokonano obliczeń ilości wód deszczowych. Na tej postawie ustalono, że pojemność czynna 

zbiorników powinna wynosić ok. 24 m3. Może to być jeden zbiornik lub kilka. Wykonawca 

winien ocenić teren i usytuować zbiornik (zbiorniki) w taki sposób aby nie wycinać istniejących 

drzew ani też aby zbiorniki nie były umiejscowione w obrębie parkingu. Zbiorniki posadowić na 

25cm warstwie chudego betonu. 

W przypadku zastosowania kilku zbiorników, należy łączyć je rurami Ø 315 

Usuwanie wody ze zbiorników retencyjnych: 

Przewidziano pompę zatapialną z pkt pracy na charakterystyce. Przewód tłoczny wykonać z rury PE Ø 63. 

Część 2 parking 

budowa parkingu dla 14 samochodów osobowych, polegającej w części drogowej na wykonaniu 

robót ziemnych, warstwy odsączającej z piasku, podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie, ułożeniu warstwy nawierzchni parkingu z płyt ażurowych 

betonowych, wykonaniu chodnika i wykonaniu trawników.  

Projektuje się parking, który posiadać będzie 13 stanowiska postojowe dla samochodów osobo-

wych o wymiarach 2,50 x 5,00 m i jedno stanowisko dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 

3,60x5,00 m oraz drogę manewrową szerokości 5,00 m z wjazdem - wyjazdem prostopadle do już 

istniejącej drogi wewnętrznej gminnej. Promienie skrętu na tym zjeździe po 5,00 m. Usytuowanie 

wszystkich stanowisk parkingowych w stosunku do krawędzi jezdni projektuje się pod katem 90°. 

Projektuje się ustawienie krawężnika lekkiego i ustawienie go zgodnie z planem zagospoda-

rowania. 

Nawierzchnię parkingu projektuje się wykonać jak niżej: 

warstwa z ekopłyt 60x40x10 cm wypełnionych humusem z nasionami 

traw podsypka piaskowa grubości 3 cm 

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o ciągłym, uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizo-

wanego mechanicznie grubości 20 cm warstwa mrozoochronna z piasku grubości 15 cm. 

Aby uzyskać zadany wymiar stanowisk parkingowych projektuje się obramowanie parkingu z 

jednego rzędu kostki betonowej szarej grubości 8 cm . Stanowiska parkingowe oddzielone kostką 

brukową betonową kolorową grub. 8 cm 

Projektuje się wykonanie chodnika łączącego parking z istniejącym chodnikiem z kostki 

betonowej brukowej oraz pasów zieleni (trawniki) wypełniającej przestrzeń poza parkingiem w 

granicach działki. 

Nawierzchnię chodnika projektuje się wykonać ja niżej: 

kostka betonowa brukowa grub. 6 cm posypka 

cementowo - piaskowa 1:4 grubości 3 cm 

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o ciągłym, uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizo-

wanego mechanicznie grubości 10 cm warstwa mrozochronna z piasku grubości 10 cm. 

W celu odprowadzenia wody do planowanego wpustu deszczowego (w oddzielnym opracowaniu) 
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projektuje się na granicy drogi wewnętrznej i miejsc parkingowych po stronie wschodniej ściek z 

dwóch rzędów kostki betonowej brukowej grub. 8 cm 

Nawierzchnia projektowanego parkingu oddzielona od istniejącej drogi wewnętrznej 

krawężnikiem najazdowym 15x22x100 cm. Należy wyregulować wysokościowo studnie 

kanalizacji deszczowej. 

 

Część 3 ogrodzenie 

W zakres wchodzą następujące roboty: 

- demontaż istniejącej siatki na stalowych słupkach 

- demontaż 5 furtek stalowych na słupkach stalowych ( materiał do przekazania dla 

Inwestora) 

- rozbiórka i skucie istniejącego cokołu betonowego wraz z utylizacją materiału z rozbiórki 

- geodezyjne wytyczenie ogrodzenia 

- wykop pod fundament 

- wykonanie zbrojenia fundamentu 

- zalanie mieszanką betonową fundamentów pod ogrodzenia 

- montaż izolacji poziomej cokołu 

- murowanie ogrodzenia z gotowych bloczków ogrodzeniowych 

- uzupełnienie bloczków półsuchym betonem 

- montaż czapek ogrodzeniowych 

- montaż donic betonowych przy wejściach - 8 szt 

- montaż ławek na ogrodzeniu - 8 szt 

- uzupełnienie kostki brukowej przy cokołach oraz wyrównanie terenu. 

Informacje dotyczące organizacji robót 

Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie. 

Warunki terenowe pozwalają na pełną organizację placu budowy. Odpady budowlane należy 

na bieżąco usuwać poza teren obiektu, Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren 

budowy przed dostępem osób niepowołanych. 

 

 

UWAGA: odwołanie się w przedmiarze do pozycji z KNR ma tylko charakter pomocniczy.  

 

Wszelkie roboty podstawowe i towarzyszące, należy uwzględnić w kosztach ogólnych 

budowy na podstawie załączonej do SWZ dokumentacji projektowej na poszczególne części. 

 

4. Zapytania do dokumentacji wskazanej powyżej Wykonawca może przekazać Zamawiającemu 

w trybie określonym w art. 284 ustawy Pzp 

Wykonawca jest odpowiedzialny za samodzielną wycenę wszystkich prac koniecznych do 

realizacji niniejszego zakresu robót. Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć w cenie 

ryczałtowej za wykonane instalacje wszelkie nieprzewidziane koszty. Nieuwzględnienie tych prac 

w ofercie obciąża Wykonawcę i nie może być podstawą do roszczenia praw do dodatkowego 

wynagrodzenia. 

Cena podana w ofercie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna i nie może 

ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. 

 

 

Potwierdzeniem prawidłowo dokonanej kalkulacji ceny będzie załączony do oferty szczegółowy 

kosztorys (w wersji podpisanej oraz edytowalnej umożliwiającej jego otwarcie i weryfikację, 

z wykorzystaniem funkcji, które posiada program Norma Pro, będący w posiadaniu 
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Zamawiającego) zawierający wszystkie koszty niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia: 

- wynikające zarówno z dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, warunków i obowiązków 

określonych w specyfikacji oraz własnej wiedzy i doświadczenia.  

- koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od wysokości 

minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), 

- zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu i wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

- koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących (w szczególności zorganizowanie we 

własnym zakresie zaplecza socjalno-higieniczno-sanitarnego, zabezpieczenie miejsc  

wykonywanych robót i miejsc przyległych, przed zabrudzeniem i zniszczeniem oraz uprzątnięcie  

po zakończeniu robót).  

W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość 

właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. 

 

Nie załączenie do oferty kosztorysu spowoduje odrzucenie oferty 

 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu. 

Teren prowadzenia robót musi zostać wygrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób 

niepowołanych. Po zakończeniu realizacji projektu teren budowy jak i wszelkie drogi 

dojazdowe zniszczone przez Wykonawcę należy przywrócić do stanu sprzed realizacji 

projektu.  
 

 

4. Gwarancja i rękojmia 

Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot  - 24 miesiące. 

 

5. Rozwiązania równoważne 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, oznaczając takie wskazania lub odniesienia  

odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne” (m.in. zastosowanie innych 

materiałów i urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w 

opisie przedmiotu zamówienia, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku 

zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby zmianą 

dokumentacji technicznej.  

 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego.  

 

W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego 

opisem lub normami. 

 

 

 

6. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

na podstawie stosunku pracy. w okolicznościach, o których mowa w art. 95; 
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1. Zamawiający wymaga zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób, które będą wykonywać czynności związane z realizacją zamówienia, tj. 

czynności polegających na wykonywaniu prostych, niekomplikowanych prac 

ogólnobudowlanych w szczególności wykonujących roboty przygotowawcze, prace rozbiórkowe, 

oczyszczanie rowów drogowych i przepustów. 

2. W celu udokumentowania zatrudniania osób, o których mowa w pkt 1, Wykonawca 

powinien oświadczyć w Formularzu ofertowym, że osoby te będą zatrudniane na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. 

U. z 2020 r., poz. 1320). Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, będzie 

zobowiązany do przedłożenia oświadczenia, że osoby (wraz z podaniem imion i nazwisk)  

 

wykonujące czynności określone w pkt 1, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Ponadto, na żądanie Zamawiającego, w okresie realizacji 

zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia w terminie 10 dni od dnia 

wezwania, stosownych dokumentów świadczących o tym, że osoby wykonujące czynności 

określone w pkt 1 są zatrudnione przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o 

pracę, w szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. Obowiązek określony w pkt 1 i 2 dotyczy także Podwykonawców - Wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 

podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących określone w 

pkt 1 czynności. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia 

są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w pkt 2. Osoby 

oddelegowane przez Wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko oraz pokazać dokument 

tożsamości podczas kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania 

danych i okazania dowodu tożsamości umożliwiającego identyfikację osób wykonujących prace 

na placu budowy, Zamawiający wezwie kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania 

przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wezwie Wykonawcę 

do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i 

nazwiska podczas kontroli Zamawiającego. 

5. Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnieniu wszystkich osób 

wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt 2 na podstawie umowy o pracę. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, w zakresie określonym powyżej, Zamawiający może zwrócić 

się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Wymagania w zakresie osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

 

Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych w powyższym zakresie. 

 

8. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 
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Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych w powyższym zakresie. 

 

9. Termin wykonania zamówienia 

      Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie  do 20.12.2021 r. 

od dnia podpisania umowy.  

 

10. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa 

w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp tj.  

1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 

2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie powyższego warunku; 

3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszej niż wysokość złożonej oferty 

(kwota brutto). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie; 

4)zdolności technicznej lub zawodowej: posiadają właściwe zdolności techniczne i zawodowe 

rozumiane jako:  

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty i prawidłowy wykonał, co najmniej 4  

roboty o charakterze składanej oferty . 

 

Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia. 

1)Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych. 

2)W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z 

ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek  

dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, potwierdza, że 

stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b)sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
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c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

 

11.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  

 

1. Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. 

2. Do oferty wykonawca załącza również: 

a) Formularz ofertowy – załącznik nr.  1A-1B-1C do SWZ; 

b) Oświadczenie  z art. 125 ust 1 – załącznik nr. 2 do SWZ; 

c) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu 

nie wynika  bezpośrednio z załączonych dokumentów  

d) w przypadku złożenie oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi 

e) Wadium  

3. Forma dokumentów:  

a) Oferta i oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

b) Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisem kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 

c) Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do 

reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 

rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

d) Wadium - Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować 

przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez  

gwaranta, tj. oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez jego wystawcę. 

Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie 

wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego Czynność ta skróci czas 

badania ofert. 

4. Oferta wspólna 

a)  w przypadku złożenia oferty wspólnej przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą 

upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych – lidera do zaciągania 

i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postepowania, a jego  

    upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez 

pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli. 

b) Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład 

konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego 

wykonawcy i spełniać następujące warunki: 

 

 

 

 Oświadczenie o którym mowa w ust 2 pkt  składa: 
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Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na 

oddzielnym formularzu) lub pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń wiedzy) 

w imieniu każdego wykonawcy osobno. 

 

12. Zamawiający zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej 

oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym ,nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 

podmiotowych środków dowodowych w postaci: 

a) w zakresie określonym w art. 109 ust.1 pkt 4 – odpis lub informacja z Krajowego Rejestru 

Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem - Wykonawca nie jest 

zobowiązany do złożenia dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające 

dostęp do tych dokumentów. 

b) Wykaz robót budowlanych o wartości co najmniej 100.000 PLN brutto wykonanych nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których 

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

roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 

 

c) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wysokość złożonej oferty (kwota brutto). 

 

13. W zakresie nie uregulowanym w SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 

środków dowodowych oraz oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

(Dz.U.z 2020 r.,  poz. 2415). 

 

14. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o których mowa w ust. 2  potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych 

lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne 

lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, 

poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

 

15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt a, odpis albo informacja z 

Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  

16. Gospodarczej,– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

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

1) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza  

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie 

jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  

 

Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

dniem ich złożenia. 
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Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 

 

17. Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Wykonawca przystępujący do postepowania jest zobowiązany, przed upływem terminu 

składania ofert, wnieść wadium w kwocie 5.000,00PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) dla 

każdej części. 

 

    Wadium może być wniesione w kilku formach wskazanych w art. 97 ust 7 ustawy Pzp. 

 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy, numer 

rachunku  7410201592000250202627198 z dopiskiem „Wadium” „Budowa parkingu, 

ogrodzenia wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w 

Mławie” 

 

Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed 

upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy 

zamawiającego). 

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

1.    Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w 

postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy: 

- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 

gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w 

gwarancji lub poręczeniu musi być Zarząd Powiatu Mławskiego , 

-  określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 

- kwotę gwarancji/poręczenia, 

- termin ważności gwarancji/poręczenia, 

 

- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na 

pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust 6 

ustawy Pzp. 

2.  W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub 

nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył 

wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust 2 pkt 3, zamawiający 

odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust 1 pkt 14 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust 1-5 ustawy Pzp. 

4.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w 

formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty 

wadium, jeżeli:  

1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków 

dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu i brak  

podstaw wykluczenia, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej;  

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 



 

 

17 

 

 

18. Sposób przygotowania ofert   

 

1. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z treścią Formularza oferty do SWZ. Treść oferty 

musi odpowiadać treści SWZ. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z 

zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem 

Platformy https://miniportal.uzp.gov.pl/,e-zamawiający – wejście na platformę poprzez link: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

2. poprzez dodanie w zakładce „OFERTY” dokumentów (załączników) określonych w 

niniejszym ogłoszeniu. 

      Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 

3.  Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi 

w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ. 

4.  Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  

Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone. 

5. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.  

6.   Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony 

w odrębnym pliku.   

 

19. Opis sposobu obliczania ceny 

 

1.   Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 1do SWZ,(z podziałem na poszczególną część Nr 1A-1B -1C)  

jako cenę brutto z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).  

2.  Cena oferty stanowi wynagrodzenie brutto.  

3.  Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 

miejsca po przecinku.  

4.   Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) 

właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień 

składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od 

towarów i usług (VAT) potraktowane będzie jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje 

odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 

1 pkt 10 ustawy Pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp).  

5.  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN).  

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną brutto podaną cyfrowo a słownie, jako wartość 

właściwa zostanie przyjęta cena brutto podana słownie.  

7. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp., niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

8. Jeżeli w świetle art. 225 ustawy Pzp., wybór ofert prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Wykonawca 

składając ofertę wskazuje wartość bez kwoty podatku jednakże oferta musi dodatkowo 

zawierać obliczoną i jednoznacznie wskazaną cenę brutto oferty do porównania z 

uwzględnieniem należnego podatku Vat, do którego zapłacenia zobowiązany będzie 

Zamawiający. 

 

III. Informacje o przebiegu postepowania 

 

1. Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w 

tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający pod adresem  

https://miniportal.uzp.gov.pl/, oraz strony internetowej Zamawiającego 

 

 Osobami wskazanymi do porozumiewania się z wykonawcami 

 W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia  

P. Dariusz Makowski 

tel. (23) 655 29 09 

 W zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: 

P. Jolanta Gołębiewska 

tel. (23) 654 33 11 

 

2. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert 

 

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  15.10.2021r do godz. 10:00 

2) Sposób składania ofert:  

 Za pośrednictwem Platformy miniPortalu dostępnym pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2021r o godz. 13:00 poprzez odszyfrowanie 

wczytanych na Platformie ofert. 

4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

a) Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte, 

b) Cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

3. Termin związania ofertą 

 

1) Wykonawca pozostaje związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert tj. 30 dni od 

dnia  15.10.2021  do dnia  15.11. 2021 r. 

 

2) W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w SWZ, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3) Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i następuje wraz  

 

4) z przedłużeniem, okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem  

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.    

 

4. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami i odpowiadającymi im  znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał 

spełnienie kryteriów: 

 

Lp

. 
KRYTERIUM WAGA 

Punktacja 

1. Cena (koszt) 

 

60 % max - 60 pkt 

2. Gwarancja 40 % max – 40 pkt 

 Razem 100 % 100 pkt 

 

 

 

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium: 

Kryterium nr 1 – CENA (max – 60 pkt): 

 Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów 

 W  ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 

ilość punktów  wynikającą z działania: 

  najniższa oferowana cena 

1Wp brutto 

 

 Cena P(C)   = ----------------------------------- x 100 pkt x 60% 

 

 

 

 

 

 cena badanej oferty 

brutto1Wp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta może otrzymać maksymalnie 60pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium „Cena’’ 

 
Kryterium 2 „Gwarancja” – P (G) 

 
Punkty za kryterium „Gwarancja" – maksymalnie 40 pkt – zostaną przyznane w następujący 

sposób:  

 

Okres gwarancji 24 m-ce - 0 pkt 

okres gwarancji 36 m-cy – 20 pkt 

okres gwarancji 48 m-cy - 40 pkt 

 

Oferta może otrzymać maksymalnie 40pkt (1% = 1pkt) w zakresie kryterium „Gwarancja”. 

Łączna liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za 
gwarancję (maks. 40). 
 
 

5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego które zostaną 
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik do SWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne z 
akceptacją przez wykonawcę projektowych postanowień umowy.  
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6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

1) Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie 

wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

2) w wysokości 4 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru 

wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.: 

- 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 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4) Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 

ust. 2 ustawy Pzp. 

5) Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 

częściowo wykonane świadczenia. 

6) Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp. 

7) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane; 

- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres 

gwarancji/rękojmi (wskazać dłuższy), liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek 

bankowy zamawiającego w banku numer rachunku: 7410201592000250202627198  tytuł 

przelewu „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu na zadanie pn.  

„Budowa parkingu, ogrodzenia wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. 

Wyspiańskiego w Mławie”  

8) Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie 

oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy 

– do chwili jej podpisania. 

9) Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez 

zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

10)  Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie  

      krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

11)  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

12)  Wypłata, o której mowa w pkt 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.   

13)  Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: 

- nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), 

gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich 

siedzib,  
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- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 

- kwota gwarancji lub poręczenia, 

- termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, 

począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 

10 powyżej, 

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 

zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty 

zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową, 

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty 

zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym mowa w pkt 10 i 11 tj. 

w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, jeżeli wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia zabezpieczenia  

- na okres nie krótszy niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie, jest 

dłuższy od tego okresu. 

 

7. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 

ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2) Zamawiający, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 

tylko jedną ofertę. 

 

3) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany 

przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4) Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i 

terminie zawarcia umowy. 

5) Wykonawca przed zawarciem umowy: 

- poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie 

zamawiającego, 

- wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

6) Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 

przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę 

regulującą współpracę tych Wykonawców. 

7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców 

albo unieważnić postępowanie. 

 

Załączniki do SWZ:  

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; załącznik 1A-1B-1C 

załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące art. 125 ust 1 

załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

załącznik nr 4 – wzór oświadczenia – wykaz robót budowlanych 

załącznik nr 5 – projekt umowy 

załącznik nr 6 - projekty budowlane branży sanitarnej, drogowej  i ogrodzenia 

załącznik nr 7 - przedmiary robót w/w branży
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                                                                                                                    Załącznik nr 1A                               

FORMULARZ OFERTY 

Przedmiot zamówienia 

 

Część 1 budowa kanalizacji deszczowej  przy ul. Wyspiańskiego w Mławie 

Zamawiający  

                                                             Powiat Mławski 

                                                        reprezentowany przez 

                                                     Zarząd Powiatu Mławskiego 

Dane Wykonawcy/Wykonawców  

Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy  

Nazwa i adres Wykonawcy  

NIP  

REGON  

Adres do korespondencji 
nr tel., adres e-mail Wykonawcy 

 
 

tel.  

e-mail  

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

 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z 
Zamawiającym 

 

Oferuję/oferujemy* wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac  

zamieszczonym w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ 

 oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej 
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Cena  w złotych netto za wykonanie całości 
zamówienia 

(cyfrowo i słownie) 

………………………………. zł netto 

(słownie: ………………….) 

podatek VAT 

(cyfrowo i słownie) 
…………………………………… zł 

(słownie: …………………...) 

Cena  w złotych brutto za wykonanie całości 
zamówienia 

(cyfrowo i słownie)  

………………………………. zł brutto 

(słownie: ………………….) 

 

Gwarancja (*zaznaczyć odpowiednie): 

 24 m-ce 

 36 m-ce 

 48m-ce 

Termin zapłaty 

30 dni kalendarzowych,  
licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury. 

Wadium 
Wadium w wysokości 5.000,00 złotych zostało wniesione 

w dniu ……………………………..…..  
w formie……………………………………………………….. 

 
Oświadczenia 

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

wyboru niniejszej oferty. 

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

zamówienia zamieszczonymi w SWZ wraz z załącznikami i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

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

składania ofert.  

4. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z SWZ i wzorem umowy.  

5. Zobowiązujemy się dotrzymać wskazanego terminu realizacji zamówienia. 

6. Wadium należy zwrócić na nr konta: w banku: …………………………………………… 

                                                                         (jeżeli dotyczy) 

7. Oświadczam/ym, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie w wydzielonym pliku o nazwie……….. 

stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 

zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione. (W przypadku utajnienia oferty wykonawca 

zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w 

szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 

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

złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk). 

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

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

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
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lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu * 

* w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 

lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (zalecane jest usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

Zobowiązanie w przypadku przyznania zamówienia 

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

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2) W przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy wniosę zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 4% całkowitej ceny oferty brutto . 

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

strony Wykonawcy są: ……………………………nr telefonu …………………,    e-mail: ………..… 

Informuję/my, że dokumenty wskazane poniżej Zamawiający może uzyskać w formie 

elektronicznej z ogólnodostępnych baz danych pod adresem internetowym: 

  odpis z KRS dostępny jest, w formie elektronicznej, bezpłatnie w ogólnodostępnej bazie danych pod 

adresem: https://ekrs.ms.gov.pl 

Nr KRS …………………………….  (wpisać właściwe jeżeli dotyczy) 

Podwykonawstwo  

Oświadczam/y, że podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca wykonanie 
prac w zakresie: 

Lp. Zakres prac powierzony podwykonawcom Nazwa i adres podwykonawcy 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

 
Do formularza oferty załączam następujące dokumenty: 

 

1)…………………………………………………………………………… 

 

2)…………………………………………………………………………… 

 

3)…………………………………………………………………………… 

 
Podpis  osoby/osób upoważnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy. 

 

Formularz oferty należy podpisać podpisem elektronicznym. 
 

 

 

 

 

 

 

https://ekrs.ms.gov.pl/
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                                                                                                                     Załącznik nr 1B                               

FORMULARZ OFERTY 

Przedmiot zamówienia 

 

Część 2 budowa parkingu przy ul. Wyspiańskiego w Mławie 

Zamawiający  

                                                             Powiat Mławski 

                                                        reprezentowany przez 

                                                     Zarząd Powiatu Mławskiego 

Dane Wykonawcy/Wykonawców  

Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy  

Nazwa i adres Wykonawcy  

NIP  

REGON  

Adres do korespondencji 
nr tel., adres e-mail Wykonawcy 

 
 

tel.  

e-mail  

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

 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z 
Zamawiającym 

 

Oferuję/oferujemy* wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac  

zamieszczonym w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ 

 oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej 
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Cena  w złotych netto za wykonanie całości 
zamówienia 

(cyfrowo i słownie) 

………………………………. zł netto 

(słownie: ………………….) 

podatek VAT 

(cyfrowo i słownie) 
…………………………………… zł 

(słownie: …………………...) 

Cena  w złotych brutto za wykonanie całości 
zamówienia 

(cyfrowo i słownie)  

………………………………. zł brutto 

(słownie: ………………….) 

 

Gwarancja (*zaznaczyć odpowiednie): 

 24 m-ce 

 36 m-ce 

 48m-ce  

Termin zapłaty 

30 dni kalendarzowych,  
licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury. 

Wadium 
Wadium w wysokości 5.000,00złotych zostało wniesione 

w dniu ……………………………..…..  
w formie……………………………………………………….. 

 
Oświadczenia 

10. Oświadczam/y, że powyższa cena zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku 

wyboru niniejszej oferty. 

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

zamówienia zamieszczonymi w SWZ wraz z załącznikami i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

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

składania ofert.  

13. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z SWZ i wzorem umowy.  

14. Zobowiązujemy się dotrzymać wskazanego terminu realizacji zamówienia. 

15. Wadium należy zwrócić na nr konta: w banku: …………………………………………… 

                                                                         (jeżeli dotyczy) 

16. Oświadczam/ym, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie w wydzielonym pliku o nazwie……….. 

stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 

zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione. (W przypadku utajnienia oferty wykonawca 

zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w 

szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 

17. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty i 

złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk). 

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

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

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
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lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu * 

* w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 

lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (zalecane jest usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

Zobowiązanie w przypadku przyznania zamówienia 

4) Akceptuję proponowany przez Zamawiającego projekt umowy, który zobowiązuję się podpisać w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5) W przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy wniosę zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 4% całkowitej ceny oferty brutto . 

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

strony Wykonawcy są: ……………………………nr telefonu …………………,    e-mail: ………..… 

Informuję/my, że dokumenty wskazane poniżej Zamawiający może uzyskać w formie 

elektronicznej z ogólnodostępnych baz danych pod adresem internetowym: 

  odpis z KRS dostępny jest, w formie elektronicznej, bezpłatnie w ogólnodostępnej bazie danych pod 

adresem: https://ekrs.ms.gov.pl 

Nr KRS …………………………….  (wpisać właściwe jeżeli dotyczy) 

Podwykonawstwo  

Oświadczam/y, że podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca wykonanie 
prac w zakresie: 

Lp. Zakres prac powierzony podwykonawcom Nazwa i adres podwykonawcy 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

 
Do formularza oferty załączam następujące dokumenty: 

 

1)…………………………………………………………………………… 

 

2)…………………………………………………………………………… 

 

3)…………………………………………………………………………… 

 
Podpis  osoby/osób upoważnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy. 

 

Formularz oferty należy podpisać podpisem elektronicznym. 
 

 

 

 

 

 

 

https://ekrs.ms.gov.pl/
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                                                                                                                       Załącznik nr 1C                              

FORMULARZ OFERTY 

Przedmiot zamówienia 

 

Część 1 budowa ogrodzenia przy ul. Wyspiańskiego w Mławie 

Zamawiający  

                                                             Powiat Mławski 

                                                        reprezentowany przez 

                                                     Zarząd Powiatu Mławskiego 

Dane Wykonawcy/Wykonawców  

Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy  

Nazwa i adres Wykonawcy  

NIP  

REGON  

Adres do korespondencji 
nr tel., adres e-mail Wykonawcy 

 
 

tel.  

e-mail  

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

 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z 
Zamawiającym 
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Oferuję/oferujemy* wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac  

zamieszczonym w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ 

 oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej 

Cena  w złotych netto za wykonanie całości 
zamówienia 

(cyfrowo i słownie) 

………………………………. zł netto 

(słownie: ………………….) 

podatek VAT 

(cyfrowo i słownie) 
…………………………………… zł 

(słownie: …………………...) 

Cena  w złotych brutto za wykonanie całości 
zamówienia 

(cyfrowo i słownie)  

………………………………. zł brutto 

(słownie: ………………….) 

Gwarancja (*zaznaczyć odpowiednie): 

 24 m-ce 

 36 m-ce 

 48m-ce 
 

Termin zapłaty 

30 dni kalendarzowych,  
licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury. 

Wadium 
Wadium w wysokości 5.000,00 złotych zostało wniesione 

w dniu ……………………………..…..  
w formie……………………………………………………….. 

 
Oświadczenia 

19. Oświadczam/y, że powyższa cena zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku 

wyboru niniejszej oferty. 

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

zamówienia zamieszczonymi w SWZ wraz z załącznikami i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

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

składania ofert.  

22. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z SWZ i wzorem umowy.  

23. Zobowiązujemy się dotrzymać wskazanego terminu realizacji zamówienia. 

24. Wadium należy zwrócić na nr konta: w banku: …………………………………………… 

                                                                         (jeżeli dotyczy) 

25. Oświadczam/ym, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie w wydzielonym pliku o nazwie……….. 

stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 

zastrzegamy, że nie mogą być one udostępnione. (W przypadku utajnienia oferty wykonawca 

zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w 

szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 

26. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty i 

złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk). 
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27. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

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

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu * 

* w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 

lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (zalecane jest usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

Zobowiązanie w przypadku przyznania zamówienia 

7) Akceptuję proponowany przez Zamawiającego projekt umowy, który zobowiązuję się podpisać w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8) W przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy wniosę zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 4% całkowitej ceny oferty brutto . 

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

strony Wykonawcy są: ……………………………nr telefonu …………………,    e-mail: ………..… 

Informuję/my, że dokumenty wskazane poniżej Zamawiający może uzyskać w formie 

elektronicznej z ogólnodostępnych baz danych pod adresem internetowym: 

  odpis z KRS dostępny jest, w formie elektronicznej, bezpłatnie w ogólnodostępnej bazie danych pod 

adresem: https://ekrs.ms.gov.pl 

Nr KRS …………………………….  (wpisać właściwe jeżeli dotyczy) 

Podwykonawstwo  

Oświadczam/y, że podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia obejmująca wykonanie 
prac w zakresie: 

Lp. Zakres prac powierzony podwykonawcom Nazwa i adres podwykonawcy 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

 
Do formularza oferty załączam następujące dokumenty: 

 

1)…………………………………………………………………………… 

 

2)…………………………………………………………………………… 

 

3)…………………………………………………………………………… 

 
Podpis  osoby/osób upoważnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy. 

 

Formularz oferty należy podpisać podpisem elektronicznym. 
 

https://ekrs.ms.gov.pl/
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 Załącznik nr 2 do SWZ  

Zamawiający:  

 

Powiat Mławski 

reprezentowany przez 

Zarząd Powiatu Mławskiego 

06-500 Mława                  

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 

                  
 

Wykonawca / Podmiot udostępniający zasoby:*  

 

………………………………………………………………………………  

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

 

reprezentowany przez:   

 

………………………………………………………………………………  

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)  

 

Oświadczenie Wykonawcy / Podmiotu udostępniającego zasoby* 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadanie pn. „ Budowa 
parkingu, ogrodzenia wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. 
Wyspiańskiego w Mławie”      
 

 oświadczam, co następuje:  

 

1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.  

2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy 

Pzp.  

2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  
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*Niepotrzebne skreślić 
 
 

 
 

Załącznik nr 3 do SWZ 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 

 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn „Budowa parkingu, ogrodzenia 

wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie” 
 

Niniejszym oddaję do dyspozycji Wykonawcy: 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy realizacji ww. zamówienia publicznego na 

następujących zasadach: 

 

1. Podać zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego: 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. Podać sposób  i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego 

zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia:  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Podać czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach 

którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

(miejscowość, data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela 

podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji Wykonawcy (pieczątka) 

 

 
Druk wielokrotnego wykorzystania – należy wypełnić odrębnie dla różnych podmiotów oddających swoje 

zasoby do dyspozycji wykonawcy. 
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   Załącznik nr 4  do SWZ 

 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT  

                                                     część …., część ….., część ….. 

 

My, niżej podpisani  

 

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

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)  

 

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

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert,  że w okresie tym w sposób należyty i prawidłowy wykonał, co 

najmniej 4  roboty o charakterze składanej oferty . 

 

 

l.p 

Odbiorca / Miejsce 

wykonania/ oraz  Tel i  

nazwisko osoby 

potwierdzającej 

wykonanie prac 

Wartość Zakres przedmiotowy 
Data rozpoczęcia / 

zakończenia 

1. 

 

 

 

 

 

   

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 

 

   

Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te dostawy 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 były wykonywane 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 

 

 

…………………………… dnia ……………………2021 r. 

 

 

                                                                      

.....………………………………… 
 podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
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 do reprezentowania Wykonawcy 
 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SWZ  

  

Postanowienia umowne 
zawarta w dniu ……………...... r.,  

  

Zawarta w Mławie w dniu ………………… r., pomiędzy: 

Powiatem Mławskim 

ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 

06-500 Mława  

NIP 569-176-00-40 

Reprezentowanym przez : 

Zarząd Powiatu Mławskiego 

……………. - Starostę Mławskiego 

………………- Wicestarostę  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – …………………… 

Zwanym dalej Zamawiającym,  

a  

Firmą: 

 

………………………………………………….. 

reprezentowaną przez 

 

zwaną dalej Wykonawcą.  

 

W rezultacie dokonanej przez Zamawiającego akceptacji oferty, została zawarta umowa 

zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym  na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – dalej zwanej ustawą Pzp, została zawarta 

umowa [dalej jako „umowa”] 

   

Rozdział I – POSTANOWIENIA WSTĘPNE  

 

§ 1. Zakres umowy 

 

Przedmiotem umowy jest „ Budowa parkingu, ogrodzenia wraz z budową przyłącza 

kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie”  

 (dalej jako „przedmiot zamówienia”) .  
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1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności 
………………………………………..…………………………………………………. 

 inne elementy ujęte w SWZ i załącznikach  

 

Rękojmia – …….. miesiące od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę 

protokołu odbioru końcowego  

2. Urządzenia, armatura i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być 
fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w SWZ. 

3. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana o oparciu o obowiązujące 
przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 
U z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę 
posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz 
dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje – z 

zachowaniem należytej, zawodowej staranności. 

4. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

5. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z 
wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami 
techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

Rozdział II – TERMINY REALIZACJI 

§ 2. Terminy realizacji umowy   

 

1. Termin realizacji zamówienia [tj. całego przedmiotu zamówienia] ustala się na dzień 
20.12.2021 r. 

2. Za termin zakończenia realizacji zamówienia uważa się datę podpisania końcowego 
protokołu odbioru . 

3. Wykonawca przystąpi do realizacji najpóźniej w terminie 5 dni  od dnia zawarcia 
umowy.  

 

Rozdział III – PRZEDSTAWICIELE STRON  

 

§ 3.  Kierownik prac  

 

1. Został ustanowiony kierownik prac w osobie ….…………………………., posiadający 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
budowlane, sanitarnej i elektrycznej, uprawnienia budowlane Nr …………………….. .  

2. Kierownika prac deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiający.   

3. Kierownik prac ma obowiązek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych.  

4. Kierownik prac współpracuje z  Zamawiającym.   

5. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika prac. Zmiana może nastąpić jedynie za 
uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi zmianę tylko 
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wówczas, jeżeli kwalifikacje i zdolności delegowanej osoby będą spełniały wymagania 
zawarte w § 6 ust. 1 pkt 6 umowy.  

6. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wskazanej w ust. 1 

niniejszego paragrafu m.in. w następujących przypadkach:  

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,  
b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy.  

7. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków.   

  

§ 5. Obowiązki Zamawiającego    

  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:  

a) w dniu podpisania umowy, przekazanie wszelkiej posiadanej dokumentacji niezbędnej 
do realizacji zamówienia,  

b) zapłata za wykonane i odebrane prace,   

c) dokonanie odbioru wykonanych prac,  

d) współpraca z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego zobowiązań 
oraz informowanie Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na 
wykonanie przedmiotu umowy.  

  

§ 6. Obowiązki Wykonawcy  

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

a)   wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową [w tym załącznikami do umowy], 
opisem    przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,  

b) zapewnienie kierownika prac posiadającego uprawnienia posiadającego uprawnienia 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji  i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,  

c) przed instalacją należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru karty techniczne urządzeń,  

d) realizacja zaleceń i poleceń inspektora nadzoru,  

e) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania 
zamówienia podstawowego,   

f) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru prac instalacyjnych zestawów 

fotowoltaicznych, a w szczególności: protokołów badań i sprawdzeń, protokołów 
odbiorów technicznych, zaświadczeń właściwych jednostek i organów wymaganych 
przepisami, niezbędnych świadectw kontroli jakości, certyfikatów,  

g) organizacja na własny koszt ewentualnego zaplecza magazynowego i socjalnego dla 
osób wykonujących dostawy i instalacje w ramach niniejszej umowy  

h) utrzymanie ładu i porządku w miejscu prowadzenia instalacji, a po jej zakończeniu 
pozostawienie terenu czystego i nadającego się do użytkowania,  

i) zorganizowanie i kierowanie pracami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 
bhp,  

j) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych prac, ich części bądź majątku  

Zamawiającego – naprawienie ich  i doprowadzenie do stanu poprzedniego,  

k) natychmiastowa naprawa ewentualnych szkód i awarii wynikłych w toku realizacji 
zamówienia,  
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l) wszelkie prace i czynności związane z zabezpieczeniem terenu, na którym 
prowadzone są prace instalacyjne przed możliwością wstępu osób nieupoważnionych, 
kradzieżą lub dewastacją, a także niezbędne do prowadzenia prac zgodnie z 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,  

m) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów 
niezbędnych do badania jakości prac wykonanych z tych materiałów, a także do 
sprawdzenia ilości zużytych materiałów, badania będą realizowane przez Wykonawcę 
na własny koszt,  

n) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby kierownicy prac fizycznie przebywali  i 
wykonywali swoje obowiązki w miejscu instalacji,  

o) informowanie Inspektora Nadzoru o terminach odbiorów i prób,  

p) usuwania na bieżąco na własny koszt wszystkich odpadów i opakowań, powstałych  w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz postępowania z odpadami w sposób 
zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzkiego, w szczególności zgodnie z zapisami 
ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) i ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), 
Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku 

realizacji przedmiotu umowy, z wyłączeniem materiałów, które Zamawiający wskaże 
na piśmie.   

q) dokonania rozruchu technologicznego zainstalowanych zestawów fotowoltaicznych  

r) Ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej i działań podwykonawców na czas realizacji przedmiotu 
umowy na zakres i czas wykonywania dostawy i posiadania dokumentu 
potwierdzającego ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na czas realizacji przedmiotu umowy w 
wysokości nie mniejszej niż wysokość złożonej oferty (kwota brutto). 

s) uporządkować teren realizacji zamówienia po zakończeniu wykonywania prac 
objętych umową i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 

2. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma 
charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego  z 
umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę 
czynności nie wymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania 
przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że do wykonania elementów zamówienia nie będzie używał 

żadnych materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren realizacji prac objętych umową [dalej „Teren 
prac”] w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę 
o dacie, godzinie i miejscu przekazania Terenu prac za pośrednictwem poczty  

5. elektronicznej na adres………………………. Przekazanie Terenu prac zostanie 
potwierdzone w formie pisemnego protokołu przekazania Terenu prac, podlegającego 
podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

6. Począwszy od dnia przekazania Wykonawcy Terenu prac do dnia dokonania odbioru 
końcowego przedmiotu umowy, ponosi on odpowiedzialność na zasadach ogólnych (art. 
435 Kodeksu cywilnego) za wszelkie szkody powstałe na Terenie prac, w tym szkody 
poniesione przez Zamawiającego oraz szkody poniesione przez osoby trzecie, a także za 
wszelkie inne szkody powstałe w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy. 

7. Do dnia protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest usunąć z Terenu prac sprzęt, materiały i narzędzia, wykorzystywane dla 
potrzeb wykonywania prac objętych przedmiotem umowy oraz uprzątnąć Teren prac, w 
tym usunąć z Terenu prac wszystkie odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu 
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prac objętych przedmiotem umowy. Przekazanie Zamawiającemu Terenu prac zostanie 
potwierdzone w formie pisemnego protokołu przekazania Terenu prac, podlegającego 
podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

8. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca z chwilą powstania odpadów nabędzie 
własność odpadów/materiałów uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, a 
ponadto Wykonawca będzie wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz. U. z 2019 r., poz. 701 tj. z późn. zm.]. Ponadto 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w 
tym w szczególności: 

1/ Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska [Dz. U. z 2019 r., poz. 

1396 tj. z późn. zm.], 

2/ Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi [Dz.U. z 2019 r., poz. 542 tj.], 

3/ Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej [Dz.U.  z 2018 r., 

poz. 1932 tj.]. 

 

§ 7. Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawność, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich 
działań i metod pracy.  

2. Przez cały okres obowiązywania umowy aż do wydania potwierdzenia zakończenia 
okresu gwarancyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zawartych umów 

ubezpieczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, śmierci lub utraty czy też uszkodzenia 
mienia (w tym bez ograniczeń robót, bazy, materiałów i sprzętu) i szkód, które mogą 
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi. Wykonawca będzie posiadał 
ubezpieczenie OC o wartości nie mniejszej niż wysokość wynagrodzenia określona w § 
10 umowy.  

3. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu 
umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia  z 
zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i przekazania Zamawiającemu kopii polisy 
ubezpieczeniowej na przedłużony okres.   

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za  
wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzenia prac [robót] przez Wykonawcę lub pod 
jego kierownictwem, niezależnie od tego, czy szkody te powstały w wyniku działań lub 
zaniechań wynikających z obowiązków określonych niniejszą Umową, czy też poza nimi.  

5. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z wyłącznej winy 

Zamawiającego lub osób trzecich. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i wszelką odpowiedzialność 
odszkodowawczą względem zatrudnionych pracowników i innych osób, którymi się 
posługuje z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wykonawca 
oświadcza, że zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec swoich pracowników 
i innych osób, którymi się posługuje z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych. W przypadku, gdy Zamawiający zobowiązany będzie do zaspokojenia 
jakichkolwiek roszczeń pracowników Wykonawcy lub innych osób, którymi Wykonawca 
posługuje się przy wykonywaniu niniejszej Umowy, z tytułu zaistniałych wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych, Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania 
Zamawiającemu (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) środków finansowych 
w wysokości niezbędnej do zaspokojenia w całości powyższych roszczeń. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 
szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku działań lub 
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zaniechań przy realizacji przedmiotu umowy, w tym również na sąsiednich 
nieruchomościach, w szczególności za ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków 
zaistniałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.  

8. Wykonawca winien zapewnić bezpieczeństwo w miejscu, gdzie prowadzone będą prace 
instalacyjne przez cały okres wykonywania prac montażowych i instalacyjnych dla 
swoich pracowników, przedstawicieli Zamawiającego, osób trzecich i właścicieli 
nieruchomości.  

9. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na własny koszt zapewni ochronę, 

zabezpieczenie i konserwację istniejących budowli i instalacji, itp.   
10. Wykonawca winien podporządkować się poleceniom wydawanym przez Inspektora 

Nadzoru. W przypadku uznania, że polecenia przekraczają uprawnienia Inspektora 
Nadzoru, Wykonawca powinien zawiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego. Do 
czasu podjęcia decyzji przez Zamawiającego polecenie Inspektora Nadzoru jest 
zawieszone.  

10.Wykonawca na własny koszt usunie z miejsc prowadzonych prac montażowych  i 

instalacyjnych gruz i inne materiały rozbiórkowe, śmieci i odpady.   

11. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu na składowanie materiałów.  

12. Wykonawca jest zobowiązany zaangażować odpowiednio wykwalifikowany personel, 
zapewniający należyte i terminowe wykonanie prac.  

13. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania prac 
podczas obecności na terenie, gdzie odbywać się będą prace instalacyjne, nosiły 
oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  

  

§ 7.1*  

Zasoby podmiotu trzeciego  

 

1. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci - ...................................., na zasoby którego 
Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem potwierdzenia spełniania warunku 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego 
doświadczenia zrealizuje przedmiot umowy w zakresie ..................................... .  

2. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci - 
...........................,  z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca będzie zobowiązany do  

 

3. zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie, 
jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,   

po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. Wykonawca może zostać zwolniony z 

zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, że Wykonawca 

samodzielnie spełnia warunek udziału w postępowaniu, przy wykazaniu spełniania 

którego powoływał się na zasoby podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

4. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem 
przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych 
podwykonawców potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za 
wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.  

§ 7.1* zostanie usunięty z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na 
zasobach innych podmiotów na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

  

§ 8. Podwykonawcy  
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1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy.  

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy przez Wykonawcę wymaga 
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego – wyrażonej w formie pisemnej zastrzeżonej 
pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę wykonania prac [w tym robót 

budowlanych, umowy o dzieło oraz montażu] objętych Przedmiotem Zamówienia 

Podwykonawcy, Wykonawca nie później niż 7 dni przed planowanym zawarciem z 

Podwykonawcą umowy obejmującej wykonanie prac (dalej: umowa podwykonawcza lub 

umowa o podwykonawstwo) i skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac, 

przedłoży bezpośrednio Zamawiającemu parafowany przez Wykonawcę i 

Podwykonawcę projekt umowy podwykonawczej. Umowa, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, powinna spełniać wszystkie wymagania określone poniżej 

w postanowieniach niniejszego paragrafu. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu parafowanego projektu umowy 

podwykonawczej wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania prac określonych w 

projekcie umowy podwykonawczej nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się 

będzie, że wyraził zgodę na zawarcie tej umowy. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na 

zawarcie umowy podwykonawczej lub jeżeli Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub 

zastrzeżeń do projektu tej umowy w powyższym terminie, Wykonawca przed 

skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac, nie później niż w terminie 7 dni od 

dnia uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy podwykonawczej lub od dnia 

bezskutecznego upływu terminu na zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu 

umowy podwykonawczej zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu egzemplarz 

zawartej umowy podwykonawczej wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania 

prac określonych w tej umowie. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, 
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury 
lub rachunku. 

 

7. Umowa podwykonawcza nie może przewidywać powierzenia umowy dalszym 
podwykonawcom.  

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  i 
obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  i 
obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
zamawiającym a wykonawcą.  

9. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, zgłasza w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:  

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 
6 nin. paragrafu; 

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.  

10. Niezgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego 
paragrafu, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 
określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego..  
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11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 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 oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach 

zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.   

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

13. Przepisy ust. 3-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

14. Ogólna wartość umów z podwykonawca [suma wynagrodzeń z tych umów] nie może 
przekroczyć kwoty wynikającej z niniejszej umowy.  

15. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy, 
jeżeli jego sprzęt techniczny albo osoby i kwalifikacje, którymi on dysponuje, nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa lub nie dają rękojmi 
należytego wykonania robót, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy.  

16. W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w 
miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, 
aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane 
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty 
budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o 
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych lub usług. 

17. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy, jak za własne 
działania i zaniechania. 

 Strony zgodnie ustalają, że umowa podwykonawcza musi w szczególności spełniać 

następujące wymagania: 

a) musi zawierać postanowienie przewidujące zakaz zawarcia przez podwykonawcę 

umowy z jakimkolwiek dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane, dzieło lub montaż; 

 

b) musi zawierać postanowienie o zakazie dokonywania przez podwykonawcę przelewu 

wierzytelności wynikających z umowy podwykonawczej - bez zgody Zamawiającego 

i Wykonawcy, wyrażonej w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności; 

c) musi zawierać postanowienie przewidujące, że odbiory prac wykonanych przez 

podwykonawcę [odbiór częściowy oraz odbiór końcowy] będą miały charakter 

odbiorów wspólnych, tzn. dokonywane będą w ramach odbiorów Przedmiotu Umowy 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz Wykonawcą i podwykonawcą na 

warunkach określonych w niniejszej Umowie i dokonywane będą z udziałem 

przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i podwykonawcy oraz, że z każdego z 

tych odbiorów sporządzany będzie jeden Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy 

[odpowiednio częściowy lub końcowy] dotyczący prac wykonanych w relacji: 

Zamawiający – Wykonawca oraz Wykonawca - podwykonawca; 

d) musi zawierać postanowienie o wyłączeniu dopuszczalności potrącenia jakichkolwiek 

wierzytelności przysługujących Wykonawcy względem podwykonawcy z 

wierzytelnością podwykonawcy względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za 

wykonanie prac objętych umową podwykonawczą; 
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e) nie może zawierać postanowienia o ustanowieniu przez podwykonawcę na rzecz 

Wykonawcy jakiegokolwiek zabezpieczenia w postaci kaucji gwarancyjnej utworzonej 

z wynagrodzenia należnego podwykonawcy za wykonanie prac objętych umową 

podwykonawczą. 

18. Jeżeli w terminie zapłaty wynagrodzenia [określonego w umowie podwykonawczej], 

Wykonawca nie zapłaci podwykonawcy wynagrodzenia, wówczas Zamawiający 

upoważniony będzie do zapłaty kwoty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz 

podwykonawcy - do wysokości wynagrodzenia należnego mu na podstawie umowy 

podwykonawczej łączącej podwykonawcę z Wykonawcą. Wykonawca jednocześnie 

oświadcza, że upoważnia Zamawiającego do zapłaty na rzecz podwykonawcy 

wynagrodzenia - na zasadach i w sposób opisany w zdaniu poprzednim oraz, że 

zobowiązuje się w umowie podwykonawczej z podwykonawcą upoważnić 

podwykonawcę do przyjęcia świadczenia uiszczonego na jego rzecz w sposób opisany 

powyżej. Strony zgodnie oświadczają, że dokonanie zapłaty przez Zamawiającego 

bezpośrednio podwykonawcy na zasadach i w sposób opisany powyżej oznaczać będzie 

umorzenie wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, wynikającej z 

niniejszej umowy oraz umorzenie wierzytelności podwykonawcy względem Wykonawcy 

wynikającej z umowy podwykonawczej, łączącej Wykonawcę i podwykonawcę - do 

wysokości dokonanej zapłaty.  

  

Rozdział IV – WYNAGRODZENIE  

 

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia    

  

1.  Uznaje się, iż Wykonawca przed złożeniem oferty uzyskał potrzebne informacje dotyczące 

warunków terenowych, wziął pod uwagę rozmiar i rodzaj prac oraz materiałów niezbędnych 

do wykonania i zakończenia prac oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje dotyczące 

ryzyka, trudności i innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ lub mogły dotyczyć oferty 

przetargowej. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustaliły na 
podstawie ceny ofertowej Wykonawcy.   

 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 10, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 
należytego wykonania przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz 
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia określonego w § 10 umowy.   

5. Cena oferowana przez Wykonawcę obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu 
zamówienia i zawiera wszystkie koszty, w tym koszty uzgodnień, ewentualnych 

dodatkowych ekspertyz i opinii, koszty zakupu, załadunku, transportu, rozładunku 
sprzętu, dostawy instalacji, prac instalacyjnych i montażowych, ubezpieczenia 
Wykonawcy, wykonania inwentaryzacji, zabezpieczenia terenu realizacji prac, 
przygotowania instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji.   

6. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.  

  

§ 10.  Wysokość wynagrodzenia.  
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Na podstawie oferty ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……………… 

zł brutto (słownie: ………………………………………………… ), 

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

Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu powyżej, obejmuje wynagrodzenie za 

całość świadczeń Wykonawcy, związanych z realizacją niniejszej Umowy. 

 

Rozdział V – PŁATNOŚCI  

 

§ 11. Regulowanie płatności   

 

1. Rozliczenie za wykonanie zamówienia nastąpi za całość wykonania zamówienia. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.   

3. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Wykonawca ma prawo do naliczenia 
odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.  

4. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publicznoprywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm.) Zamawiający jest obowiązany do 
odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za 
pośrednictwem platformy, jednocześnie Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem 
platformy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wskazywania każdorazowo – w treści faktur VAT i/lub 
innych dokumentów wystawianych w związku z realizacją Umowy – numeru rachunku 
bankowego znajdującego się aktualnie [tj. najpóźniej na dzień wystawienia danego 
dokumentu] w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, o którym to  

 

6. wykazie mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i 
usług [Dz. U. z 2020 r., poz. 106 t.j. z późn. zm., dalej zwanego: „białą listą podatników 
VAT”]. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do nie dokonywania zmian polegających 
na usunięciu [wykreśleniu] wskazanego numeru rachunku bankowego z białej listy 
podatników VAT – w okresie od dnia wystawienia danego dokumentu do upływu 
terminu płatności należności objętej danym dokumentem. Strony zgodnie ustalają, że w 
przypadku podania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego nie znajdującego się 
na białej liście podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się z 
zapłatą wynagrodzenia umownego a termin zapłaty tego wynagrodzenia [określony w 
ust. 4 niniejszego paragrafu] liczony będzie od momentu podania numeru rachunku 
bankowego znajdującego się na białej liście podatników VAT. W przypadku naruszenia 

postanowień niniejszego ustępu [w tym niedopełnienia obowiązków wskazanych w treści 
niniejszego ustępu], Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy karą 
umowną w wysokości 50 % kwoty brutto – objętej daną fakturą VAT lub innym 
dokumentem [wystawioną/ym z naruszeniem postanowienia niniejszego ustępu]. 

7. Za datę zapłaty wynagrodzenia, uważa się datę obciążenia kwotą wynagrodzenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

  

§ 12. Płatności Podwykonawców  
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1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do 
dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcy  z 
zachowaniem terminów określonych umową.  

2. Warunkiem zapłaty, przez zamawiającego, należnego wynagrodzenia za odebrane 
dostawy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, o których 
mowa w § 8 umowy, biorącym udział w realizacji odebranych dostaw.   

3. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 
których mowa w ust. 2, Zamawiający – niezależnie od uprawnień określonych w § 8 – 
wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane dostawy, w części równej 
sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

4. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, lub który zawarł 
przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy i, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy.  

6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota należna 
podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich.  

7. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi wykonawcy 
zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o 
terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

 

 

8. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem 
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, 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 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.  

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

11. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.   
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§ 13. Wierzytelności  

 

Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy może 

nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem nieważności.   

  

Rozdział VI – ODBIÓR PRAC  

 

§ 14. Odbiór prac       

                                    

1. Wszelkie prace odbierane są przez upoważnionych przedstawicieli stron w obecności 
Wykonawcy. Potwierdzanie odbioru końcowego przedmiotu umowy – dokonywane będzie 
w formie pisemnych protokołów, podlegających podpisaniu przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron. 

2.Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru, podpisany 
przez Wykonawcę i Zamawiającego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

 

§ 15. Gotowość do odbioru   

1. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi w formie pisemnej 
Zamawiającemu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu 
wykonania odpowiednio: danej części zamówienia lub umowy.  

2. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w oparciu o zgłoszenie Wykonawcy o 
gotowości do odbioru i potwierdzenie tego wpisem do dziennika budowy.  

  

§ 16 Odbiór końcowy  

 

1. Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru 
końcowego [tj. zgłoszeniu gotowości do przeprowadzenia tego odbioru]  gotowości do 
odbioru, w ciągu pięciu dni roboczych przystąpi do odbioru końcowego.  

2. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że prace  będące 
przedmiotem umowy nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 
wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z 
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może 
przerwać odbiór wyznaczając wykonawcy termin do wykonania prac, usunięcia wad lub 
przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego 
upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.   

3. Dokumentem odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia w toku 
odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.   

4. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 
technicznie uzasadniony na ich usunięcie.  

5. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym 
terminie, Zamawiający może według własnego wyboru: 

1/ usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym 

powiadomieniu Wykonawcy – bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie 

upoważnienia sądowego lub 

2/ odstąpić od umowy po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy i 

wyznaczeniem mu dodatkowego 7-dniowego terminu. 
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6. W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo 
obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości lub odstąpić 
od umowy po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy i wyznaczeniem mu 
dodatkowego 7-dniowego terminu.  

7. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
za wykonane prace.  

8. Odbiór końcowy prac dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego.  

9. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru prac zanikających i ulegających zakryciu nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za te prac, aż do czasu odbioru końcowego 
całości zamówienia.  

 

§ 17. Termin usuwania wad  

1. Termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w 
okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi zostanie wyznaczony przez 
Zamawiającego. Nie będzie on jednak krótszy od … dni i dłuższy niż …. dni – zależnie 
od rodzaju wady. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu 
wad oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac jako 
wadliwych.   

3. Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem 
okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 
toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1 na usunięcie stwierdzonych w tej 

dacie wad.  

 

§ 18. Uprawnienia z tytułu wad  

 

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

przysługują następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca usunął 
wady  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,                                                                     

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  

a) w przypadku, gdy umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio  

utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,  

b) w przypadku, gdy uniemożliwiają one użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru 
po raz drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia,  

c) jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie określonym przez Zamawiającego, z 
tytułu zwłoki Zamawiający naliczy kary umowne na zasadach określonych w § 25 
ust. 1h.  

3) W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w 

wyznaczonym terminie lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o 

którym mowa w pkt 2 lit. b, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,  

a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził 

zwrotu kosztów od Wykonawcy na zasadach ogólnych.  
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Rozdział VII - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 

§ 20. Wysokość zabezpieczenia  

 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4 % 

wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 10 ust. 1, tj. kwotę: 
……………….. zł (słownie:  

………………………………………………………………………………………).  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, w tym zaspokojenia roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o 
zapłatę kar umownych.  

3. Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę w formie: 
……………………………….  

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.  

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub 
gwarancji musi zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i 
bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy 
Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał go z nienależytą  

 

6. starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od 
spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek 
dokumentacji.  

7. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 27 niniejszej umowy 
wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub 
najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest 
to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do 
umowy. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy.  

8. Wszelka zwłoka w realizacji umowy wymagają odpowiedniego dostosowania terminów 
obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku 
niedokonania niezbędnej zmiany terminów Zamawiający ma prawo potrącić wartość 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu umowy.    

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka  form, o których mowa w specyfikacji warunków zamówienia. Zmiana 
formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości.  

  

§ 21. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w przypadku należytego wykonania umowy,  

będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:  

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze końcowym całego 
przedmiotu umowy, potwierdzającym jego należyte wykonanie,  

2) 30% wysokości zabezpieczenia, tj. …………….. zł, w terminie nie później niż w 15 

dniu  po upływie okresu rękojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji. 
W przypadku wystąpienia usterek lub wad, podstawą do zwrotu lub zwolnienia 
zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.  

  

Rozdział VIII – GWARANCJA, RĘKOJMIA I KARY UMOWNE  

 

§ 22. Warunki gwarancji i rękojmi  

 

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace na okres 
…….lat liczonych od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu 
odbioru końcowego, zgodnie z ofertą Wykonawcy.   

2. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich wad i 
usterek  oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub 
materiałów oraz wadliwie wykonanych prac, niezwłocznie po zawiadomieniu i wydaniu 
polecenia przez Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie 
uzasadnionym.  

3. W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający 
ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko 
Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą 
umową.  

4. Zgłoszenie wad, usterek lub szkód dokonywane będzie przez Zamawiającego 
niezwłocznie w formie pisemnej oraz dodatkowo mailem na adres …….@......  

5. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rękojmi ponosi 
Wykonawca.  

6. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty 
potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu 
umowy, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy nastąpi bezusterkowy odbiór prac i ich przekazanie 
do użytkowania Zamawiającemu.   

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 

określonym w ust.1, jeżeli zgłaszał wadę przed upływem tego terminu. 

8. Zamawiający może  dochodzić uprawnień z gwarancji na podstawie Umowy, bez 
konieczności legitymowania się jakimkolwiek dokumentem gwarancji. 

  

 § 23. Naruszenie warunków umowy  

 

1. Każda ze stron dopuszcza się naruszenia warunków umowy, jeżeli nie wykonuje swoich 

zobowiązań wynikających z umowy.   

2. W czasie realizacji prac ewentualne naruszenia warunków umowy przekazywane są w 
formie pisemnej. W terminie 30 dni od daty przekazania pisma dot. naruszeń Wykonawca 
jest zobowiązany przesłać do Zamawiającego swoją odpowiedź na zarzuty . Zamawiający 
zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 30 dni.   

3. W razie naruszenia warunków umowy, Zamawiający może:  
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1) przerwać realizację umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,  

2) obciążyć Wykonawcę karami umownymi.  

  

§ 24. Kary umowne   

1. Zamawiający naliczy kary umowne:  

a) za nieterminowe zakończenie realizacji zamówienia – tj.  za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, liczony od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w 
wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za realizację zamówienia, o 
którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 10 ust. 1 umowy,   

c) w przypadku wykonywania prac przez podwykonawcę niezgłoszonego 
zamawiającemu w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony taki przypadek,  

d) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokości 3 % wartości 
nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zapłaty i 0,1 % wartości 
nieuregulowanego wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dokonaniu 
zapłaty,  

e) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są pracebudowlane, lub projektu jej zmiany 
zostanie naliczona kara umowna w wysokości 10 000 zł, za każdy stwierdzony taki 
przypadek,  

f) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokości 5 
000 zł, za każdy stwierdzony taki przypadek,  

g) w przypadku nieusunięcia wad umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym 
przez zamawiającego, w wysokości 5 000 zł,  

h) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, ujawnionych 
w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, 
czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za realizację całości 

zamówienia, o którym mowa w § 10 umowy,  

 

 

i) w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z realizacji swoich obowiązków w 
trakcie okresu gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 
% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy przypadek 
(za niewywiązane się Wykonawcy ze swoich obowiązków zostanie uznany każdy 
przypadek zwłoki w realizacji obowiązków wynoszący powyżej 3 dni roboczych 
liczony od daty realizacji obowiązku wskazanej przez Zamawiającego),    

j) za zwłokę w rozpoczęciu realizacji umowy w terminie określonym w § 2 ust.5, 
niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w wysokości 1 000,00 zł.   

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 umowy, z wyjątkiem 
wystąpienia sytuacji, przedstawionych w art. 456 ustawy Pzp.  

3. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie są od siebie niezależne i podlegają 
kumulacji do wysokości 50% wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy.  
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4. Jeżeli poniesione szkody przekroczą wysokość zastrzeżonych kar umownych, 
Zamawiający może żądać odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar 
na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.  

5. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, bez 
uzyskiwania zgody Wykonawcy.  

  

§ 25. Odstąpienie od umowy  

 

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
okolicznościach:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,  

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,  

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 

108,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem prawa Unii Europejskiej  

- odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,  

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 
oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację przedmiotu umowy i 
przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,  

5) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie, niezgodnie z umową, stosuje 
materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego,  

 

6) w przypadku konieczności dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  

1) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru prac lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru prac instalacyjnych - odstąpienie od umowy w tym 
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej 
okoliczności,  

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec 
Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.  

3. Odstąpienie od umowy, następuje w formie pisemnej zawierającej uzasadnienie, w 
terminie do 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z sytuacji 
stanowiących podstawę do odstąpienia od umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6.   

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki:  

https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?cm=DOCUMENT
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1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac instalacyjnych w 
toku, według stanu na dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,  

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych 
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy,  

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada.  

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu 
prowadzonych prac instalacyjnych urządzenia przez niego dostarczone lub 
wzniesione.  

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest, w terminie 30 dni, do:  

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,  

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt 3, po 
cenach przedstawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w 
§ 6 ust. 1 pkt 2 umowy.  

6. Wynagrodzenie, należne Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy, w przypadku 
odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, zostanie 
wyliczone na podstawie kosztorysów, przygotowanych przez Wykonawcę i 
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.  

  

§ 26. Zmiany w umowie   

                                                   

  1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących 
przypadkach:  

 

1) Termin wykonania umowy może ulec przesunięciu w przypadku opóźnień 
wynikających z:  

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego,  

b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac – 
fakt ten musi zostać zgłoszony zamawiającemu na piśmie i zostać potwierdzony 
przez Zamawiajacego,  

c) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować 
wstrzymanie prac z przyczyn niezależnych od wykonawcy.  

2) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza 
się, za zgodą zamawiającego, możliwość wykonania prac instalacyjnych w inny 
sposób niż określono to   

w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe zmiany muszą być korzystne dla 

Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej 

takie parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły 

podstawę wyboru oferty) i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania prac, o której mowa powyżej może być 

dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek 

zmian technologicznych spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami:  
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a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu 
zamówienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 
materiałów lub urządzeń,   

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 
na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania prac instalacyjnych pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu zamówienia,  

d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych czy technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, 
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,  

e) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, 
użytkowe, estetyczne od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia,  

f) są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne 
skutki  w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,  

g) wykonanie tych prac będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru prac budowlanych 
przepisami wykonania przedmiotu umowy.  

3) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w umowie będących następstwem 
działania organów administracji, w szczególności:  

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń itp.,  

b) konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, 
którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,  

c) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup 
społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do 
jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,  

d) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub 
inne podmioty inwestycjami.  

e) wydania wiążących dla Zamawiającego interpretacji i opinii.  

2. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z 
podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez 
wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna 
to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, 
przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu 
zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli 
wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy 

czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany 
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w takcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić 
pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i 
dalszych podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym 
podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za 
wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.  

4. Zmiany umowy nie stanowi:  
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1) zmiana danych teleadresowych – wymaga ona jednak [dla swej skuteczności] e-
mailowego powiadomienia drugiej strony z 3 – dniowym wyprzedzeniem,  

2) zmiana rachunku bankowego,  

5. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług - zmianie ulegnie 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokości 
stawki VAT.  

  

Rozdział IX- POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  § 27 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod 

rygorem nieważności.  

  

 

§ 28 

 

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2019 

r., poz. 2019 ze zm.) oraz przepisy Prawa budowlanego z aktami wykonawczymi i przepisy 

Kodeksu cywilnego.  

 § 29 

 

Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą 

wynikać  w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosło 

rezultatu, sądem właściwym będzie sąd miejsca siedziby Zamawiającego.  

  

§ 30  

 

Integralną częścią umowy jest SWZ i oferta Wykonawcy.  

  

§ 321 

 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 2 dla Zamawiającego 1 egz. dla 

Wykonawcy.  

  

 

ZAMAWIAJĄCY               WYKONAWCA  

 

 

 

            Kontrasygnata:    

 

 

Załączniki do Umowy: 

1/SWZ z załącznikami 

2/ Oferta Wykonawcy z załączikami 
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