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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(SIWZ) 

 

DLA 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA ROBOTY BUDOWLANE 

 

O wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843); zwanej dalej u.p.z.p. 

 

 

 

Zadaszenie łukowe boksów na odpady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spytkowo, 2020-12-29 

zatwierdzam:  

Mariusz Piasecki 

Prezes Zarządu 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja niniejsza zawiera 23 strony. 
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CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW). 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

 

 

Zamawiający: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

Siedziba: Spytkowo 69, 11-500 Giżycko 

NIP 8451958301; REGON 280470190  

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147 

Telefon: +48 87 555 54 13 

e-mail: biuro@zuokspytkowo.pl URL: http://zuokspytkowo.pl/ 

 

2. Tryb udzielania zamówienia. 

 

 

Przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 u.p.z.p. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmują-

cych wykonanie prac projektowych i robót budowlanych polegających na zadaszeniu łukowym 

boksów na odpady. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący 

załącznik do SIWZ.   

 

Wspólny słownik Zamówień (CPV): 

45261000-4 wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45223200-8 roboty konstrukcyjne 

71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie prac budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia, były zatrudnione na umowę o pracę przez Wykonawcę jako jego 

pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 

2014 poz. 1502 ze zm.), na odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, co najmniej przez okres 

realizacji niniejszej umowy. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców 

wykonujących wskazane powyżej prace. 

 

Zamawiający na etapie procedury udzielenia zamówienia nie żąda od Wykonawców, którzy złożą 

oferty, ani od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, dowodów zatrudnienia na 

umowę o pracę osób, które będą w trakcie realizacji zamówienia wykonywały wskazane przez Za-

mawiającego czynności. Weryfikacja wykonywania zamówienia, z uwzględnieniem wymaganego 

przez Zamawiającego zatrudniania na umowę o pracę przez Wykonawcę i jego Podwykonawców 

nastąpi dopiero w toku realizacji umowy o niniejsze zamówienie publiczne. Zamawiający będzie 

uprawniony żądać w w/w zakresie oświadczeń lub zaświadczeń świadczących o istnieniu umów o 

pracę, a także zanonimizowanych umów o pracę. 

 

http://zuokspytkowo.pl/
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4. Zamówienia częściowe. 

 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

 

5. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej, zwrotu 

kosztów udziału w postępowaniu, wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 u.p.z.p. 

 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 u.p.z.p. 

 

6. Termin wykonania zamówienia. 

 

 

Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od 01.03.2021 rok. Zakończenie: do 31.07.2021 rok. 

 

7. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 

1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy przepisów z art. 24 ust. 1 u.p.z.p. oraz speł-

niają następujące warunki: 

a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodo-

wej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zo-

bowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli 

Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ) o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu. 

b) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe. 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

(według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ): 

a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowie-

dzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji za-

wodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uznana dysponowanie w okresie wykonywania niniej-

szego zamówienia: 

a)1. kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowla-

nymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 
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a)2. projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności kon-

strukcyjno - budowlanej 

 

c) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zo-

bowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli 

Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ) o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu. 

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek z art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-

20 u.p.z.p., może przedstawić Zamawiającemu dowody na to, że podjęte przez niego środki są wy-

starczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrzą-

dzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 

organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, 

które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli wobec Wyko-

nawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania 

się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 

zakazu. 

 

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

 

 

Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert (Załącznik nr 2 

do SIWZ) własne /jak i ewentualnych jego podwykonawców/ oświadczenie dotyczące braku wystę-

powania przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowa-

niu. 

 

Zamawiający korzystając z przysługującego mu w myśl dyspozycji z art. 24aa u.p.z.p. upraw-

nienia najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w ni-

niejszym postępowaniu. 

 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

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

nia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności wskazujące, że nie 

podlega on wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

 

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, sporządzony 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ zawierający informacje pozwalające na potwier-

dzenie spełnienia warunków udziału opisanych w punkcie 7 SIWZ. 

 

 



Strona 5/23 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

 

 
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko 

tel. +48 87 555 54 10, fax: +48 87 555 54 11, e-mail: biuro@zuokspytkowo.pl, http://www.zuokspytkowo.pl 
NIP 8451958301; REGON 280470190; BDO 000012919 

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147 
Kapitał Zakładowy: 18.541.500,00 PLN 

Jeżeli Wykonawca uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wyklucze-

niu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej 

ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). 

 

 

W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowa-

niu o udzielenie zamówienia (Lider konsorcjum) albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymogi zawarte w SIWZ jak i przepisy u.p.z.p. doty-

czące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamó-

wienie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 

wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy re-

gulującej współpracę tych Wykonawców. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako Wyko-

nawcy składający ofertę wspólną. 

 

10. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapi-

tałowej 

 

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o któ-

rej mowa w art. 86 ust. 5 u.p.z.p., przekazuje Zamawiającemu (bez wezwania!!) w wersji elek-

tronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oświadczenie o przynależ-

ności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 u.p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powią-

zania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ). 

 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie za-

mówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. 

 

11. Podwykonawcy 

 

 

1) Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 u.p.z.p. żąda wskazania przez Wykonawcę części zamó-

wienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwyko-

nawców. 

2) Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1a u.p.z.p. żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania 

zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontak-

towe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wy-

konawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych pod-

wykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wyko-

nawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia wa-

runków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Za-

mawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
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stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

UWAGA !!! W sytuacji gdy przy wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca powierzy wyko-

nanie części zamówienia podwykonawcom zastosowanie będą miały przepisy z art. art. 143c 

u.p.z.p. 

 

12. Wadium. 

 

 

Zamawiający na mocy posiadanych uprawnień (art. 45 ust. 1 u.p.z.p.) nie wymaga w przedmioto-

wym postępowaniu o zamówienie publiczne wnoszenia wadium. 

 

13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 

 

Zamawiający na mocy posiadanych uprawnień (art. 147 ust. 1 u.p.z.p) nie wymaga w przedmioto-

wym postępowaniu o zamówienie publiczne wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego za-

mówienia publicznego. 

 

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 

SIWZ dokonywane będą w PLN. 

 

15. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 

 

 

1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2) Zamawiający postanawia, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz 

inne dokumenty, jak i odpowiedzi na nie, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców jak i 

Wykonawcom przez Zamawiającego, winny dla swej ważności mieć formę pisemną, lub e-mail (ad-

res: biuro@zuokspytkowo.pl). Każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest niezwłocznie 

potwierdzić fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz innych informacji, w for-

mie pisemnej lub e-mail. 

3) Zamawiający wymaga złożenie oferty w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora poczto-

wego, posłańca, osobiście. 

 

4)  Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

 

 Joanna Kłoczko, tel. +48 87 555 54 13, 

e-mail: biuro@zuokspytkowo.pl 

Strona internetowa: www.zuokspytkowo.pl 

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 
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16. Przygotowanie oferty 

 

1) Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Oferta powinna być napisana w języku polskim. 

3) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

4) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. 

5) Ofertę podpisuje osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie 

do ww. czynności prawnej winno wynikać z załączonych do oferty dokumentów. Oznacza to, iż je-

żeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(peł-

nomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka 

osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

6) Wszystkie strony oferty winny być złączone w sposób trwały uniemożliwiający ich przypadkowe 

rozłączenie bez naruszenia integralności oferty. Jeżeli Wykonawca nie zadba o integralność swojej 

oferty ponosi w tym zakresie wyłączną odpowiedzialność. Wszelkie poprawki w tekście oferty  mu-

szą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę lub osoby podpisujące ofertę w imieniu 

Wykonawcy. 

7) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez 

wprowadzania do ich treści jakichkolwiek zmian lub zastrzeżeń ze strony Wykonawcy. 

8) W przypadku dołączenia do oferty dokumentów (pism, oświadczeń, zaświadczeń, certyfikatów 

itp.) lub ich fragmentów, w języku innym niż polski wymagane jest przedstawienie ich tłumaczenia 

na język polski. Za treść tłumaczenia dokonaną przez inną osobę niż tłumacz przysięgły wyłączną 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

9) Ceny w ofercie muszą być podane w PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku oraz 

zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty. Ceny winny 

być wpisane przez Wykonawców do "formularza ofertowego" stanowiącego zał. nr 1do SIWZ. 

10) Wykonawca ponosi koszty związane z udziałem w postępowaniu i złożeniem oferty. 

11) W związku z dyspozycją przepisu art. 8 ust. 3 u.p.z.p. uprzedzamy wszystkich Wykonawców 

biorących udział w niniejszym postępowaniu o możliwości zastrzeżenia pewnych informacji zawar-

tych w ofercie do wiadomości jedynie Zamawiającego poprzez złożenie stosownego oświadczenia, 

iż określone dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji – Dz. U. nr 47, poz. 211 ze zmianami ) za wyjątkiem tych informacji jakie zobowiązany 

jest podać Zamawiający do publicznej wiadomości. W/w informacji nie będą ujawniane, jeżeli wy-

konawca, który je zastrzega dokona tego nie później niż w terminie składania ofert, oświadczając, że 

nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsię-

biorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. u.p.z.p. 

 

 

17. Zawartość oferty 

 

 

Kompletna oferta musi zawierać : 

1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 

2) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków 
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udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 

3) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania 

(złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą ofertę) nie jest osoba upoważniona do tej 

czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu 

działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi. 

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument usta-

nawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo re-

prezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

 

 

18. Wprowadzanie zmian do oferty. 

 

 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania 

ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i 

formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem 

„zmiana” lub „wycofanie”. Koperty oznaczone w ww. sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. 

 

 

19. Składanie i tryb otwarcia ofert. 

 

1) Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych: 

 „Zadaszenie boksów”– oferta przetargowa – nie otwierać przed dniem 15.01.2021 roku, opatrzone 

pieczątką Wykonawcy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Spytkowo 69, pok. Nr A02. – do 

godz. 10:00 w dniu 15.01.2021 roku. 

2) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2021 roku, godz. 10:15 w Spytkowie (Spytkowo 

69) w budynku administracji, sala konferencyjna, pok. Nr A11. 

3) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w jednym, kilku lub wszyst-

kich pakietach, zobowiązany jest do podpisania umowy z Zamawiającym w terminie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem uznania, że odmawia on podpisania umowy z kon-

sekwencjami przewidzianymi prawem. 

4) W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy u.p.z.p. 

 

20. Termin związania ofertą. 

 

 

1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. 

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

21. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

 

1) Ceny w ofercie muszą być podane w PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku oraz 

zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty. 
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2) Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie ryczał-

towe. 

 

22. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

 

Cena - 100 % 

Cena w ofercie przetargowej musi obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówie-

nia. 

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły: 

 

                              Wartość oferty najtańszej (brutto) 

Ocena oferty X = ….................................................. x 100 

                              Wartość oferty ocenianej (brutto) 

 

Ceny w ofercie muszą być podane w PLN brutto w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 

oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 

Jeżeli zaoferowana przez danego Wykonawcę cena oferty wydawać się będzie rażąco niska w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez niego w treści 

SIWZ i ogłoszenia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, a w szczególności będzie niższa o 

30% od wartości zamówienia brutto lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 

Zamawiający zwróci się do Wykonawcy którego wyżej opisana sytuacja dotyczy o udzielenie 

jednoznacznych i wyczerpujących wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia 

ceny, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.  

 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień (w tym nie załączył 

stosownych dowodów na ich potwierdzenie) lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze 

złożonymi dowodami potwierdza, że oferta tego Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę. 

 

23. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego za-

mówienia. 

 

 

1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy u.p.z.p. nie stanowią ina-

czej; 

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informa-

cji publicznej; 

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem za-

wartym w ofercie; 

5) jest zawarta na okres wskazany w części III niniejszej SIWZ; 

6) jest nieważna: 

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., 

- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 
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3. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części III niniejszej SIWZ. 

 

24. Środki ochrony prawnej. 

 

 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej 

określone w Dziale VI u.p.z.p. 

 

25. Załączniki. 

 

 

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty  

Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

oraz o braku podstaw do wykluczenia  

Załącznik nr 3. Wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia pu-

blicznego 

Załącznik nr 4. Wzór o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

Zadaszenie łukowe boksów na odpady 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez[1]: 

L

p 

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) NIP Adres(y) Wykonawcy(ów) 

    

    

3. KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES: 

Wykonawca  

Imię i nazwisko osoby 

uprawnionej do kontaktu 

 

Adres  

Nr telefonu  

E-mail  

 

4. Ja (my) niżej podpisany (i), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego niniej-

szą ofertę oświadczam(y), że: 

1. Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ oraz jej załączników dla niniejszego postępowania o za-

mówienie publiczne i akceptuję (jemy) ją w całości bez zastrzeżeń. 

2. Gwarantuje(my) wykonanie całości przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego. 

3. Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie realizacji zamówienia: od 01.03.2021 rok. 

Zakończenie: do 31.07.2021 rok. 

4. Cena mojej (naszej) oferty za realizację całego zamówienia wynosi ........................PLN brutto, 

(słownie:..................................................................................................................................PLN)  

w tym: 

a) cena za wykonanie projektu i uzyskania decyzji – pozwolenie na budowę …………………. PLN 

brutto (stawka VAT …………) 

b) cena za wykonanie robót budowlanych …………….. PLN brutto (stawka VAT ………….) 

Uwaga: Ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni. 

6. Akceptuje(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części III SIWZ. 

7. W przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(my) się za-

wrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

8. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia], 

9. na podstawie art. 8 ust. 3 u.p.z.p., [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajem-

nicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane 

poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
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o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w 

szczególności innym uczestnikom postępowania: 

 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) 

informacji 

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

od do 

    

 

10. Części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom: 

 

Nazwa części zamówienia Nazwa firm podwykonawców 

  

 

……………………dnia ……………………. 

 

 

Podpis: 

….......................……………........……….....……… (podpis osoby uprawnionej do reprezentowa-

nia Wykonawcy) 

 

[1] W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się wpi-

sanie danych wszystkich Wykonawców – wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków 

konsorcjum. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 u.p.z.p. 

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postę-

powaniu. 

 
Dot.: Zadaszenie łukowe boksów na odpady 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

WYKONAWCA: 

Lp Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   

   

 

 

1. OŚWIADCZAM, ŻE: 

Spełniam warunki udziału w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

……………......……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

 

       ………………………………………… 

     (podpis)   (osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

2. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIO-

TÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w w/w postępowaniu, polegam na 

zasobach następującego/ych pod-

miotu/ów: ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………., w następującym zakre-

sie: .............................................................................................(wskazać podmiot i określić odpo-

wiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 

……………......……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

 

        ………………………………………… 

     (podpis)  (osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 



Strona 14/23 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

 

 
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko 

tel. +48 87 555 54 10, fax: +48 87 555 54 11, e-mail: biuro@zuokspytkowo.pl, http://www.zuokspytkowo.pl 
NIP 8451958301; REGON 280470190; BDO 000012919 

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147 
Kapitał Zakładowy: 18.541.500,00 PLN 

 

 

 

3. OŚWIADCZAM, ŻE: 

1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p. 

 

 

……………......……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

 

       ………………………………………… 

      (podpis)  (osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

4. OŚWIADCZAM, ŻE: 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na pod-

stawie art. …………. u.p.z.p. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wy-

mienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 u.p.z.p.). 

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

u.p.z.p. podjąłem następujące środki napraw-

cze: ……………………………………………………………………………………………………

…… 

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

 

……………......……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

 

        ………………………………………… 

      (podpis)  (osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

5. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 

SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powo-

łuję się w niniejszym postępowa-

niu, tj.: ………………………………………………………….................… (podać pełną na-

zwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą pod-

stawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

……………......……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

        ………………………………………… 

 (podpis)  (osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

WYKAZ DOSTAW 
Zadaszenie łukowe boksów na odpady 

 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 
 

2. WYKONAWCA: 

Lp Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

Następujące osoby skieruje do realizacji zamówienia publicznego: 

 

Lp Imię i nazwisko Funkcja pełniona podczas 

realizacji zamówienia 

Wykształcenie Uprawnienia Informacja o podstawie do dyspono-

wania tą osobą 

1  Kierownik robót   Dysponowanie bezpośred-

nie ……………….. (należy wskazać ro-

dzaj umowy np. umowa o pracę, umowa 
cywilnoprawna, samozatrudnienie)  

     Lub 

Dysponowanie pośred-

nie …………………. (art. 22a u.p.z.p. na-

leży przedstawić zobowiązanie podmiotu 
do oddania wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realiza-

cji zamówienia) 

  Projektant   

 

 

Dysponowanie bezpośred-

nie ……………….. (należy wskazać 

rodzaj umowy np. umowa o pracę, 

umowa cywilnoprawna, samozatrud-

nienie)  

Lub 

Dysponowanie pośred-

nie …………………. (art. 22a 

u.p.z.p. należy przedstawić zobowią-

zanie podmiotu do oddania wyko-

nawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamó-

wienia) 

 

 

……………………dnia ……………………. 

 

 

Podpis: 

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

 

 



Strona 16/23 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

 

 
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko 

tel. +48 87 555 54 10, fax: +48 87 555 54 11, e-mail: biuro@zuokspytkowo.pl, http://www.zuokspytkowo.pl 
NIP 8451958301; REGON 280470190; BDO 000012919 

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147 
Kapitał Zakładowy: 18.541.500,00 PLN 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 

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

* 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

….......................................................................................................* 

mając na uwadze treść dyspozycji z art. 24 ust. 1 pkt 23 w związku z art. 24 ust. 11 u.p.z.p. ni-

niejszym oświadczam, że: 
1. w/w Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wraz z pozostałymi wykonawcami ubie-

gającymi się o niniejsze zamówienie publiczne** 

 

1. w/w Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej co poniżej wymienieni wykonawcy: 

** 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca: 

1. …………………………………………………………………………….* 

2. ……………………………………………………………………………..*  

 

Jestem świadomy (a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 Kodeksu Karnego. 

 

…............................ dnia .......................r.*  

 

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

Pieczęć i podpis 

* Wypełnia Wykonawca  

** Niepotrzebne skreślić 

 

 

Uwaga! 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 
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CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie zadaszenia łukowego boksów na 

odpady. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący 

załącznik do SIWZ.   

 

Zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej terenu celem uzyskania 

wszystkich informacji koniecznych do złożenia oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 

 

Wykonawca zobowiązany jest na każdym etapie realizacji zamówienia do należytego zabezpiecze-

nia przyległych terenów utwardzonych (place asfaltowe) przed uszkodzeniami mechanicznymi i za-

brudzeniami m.in. klejami, farbami, pyłem. Zamawiający sugeruje zabezpieczenie terenów utwar-

dzonych np. twardymi płytami paździerzowymi. Zamawiający zastrzega, że będzie egzekwował ten 

obowiązek i nie odbierze robót bez uprzątnięcia.    

 

Przed rozpoczęciem przez Wykonawcę robót budowlanych Zamawiający zobowiązuje się do prze-

kazania Wykonawcy terenu budowy. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składo-

wania oraz na terenie wykonywanych robót. 

 

Prace należy wykonywać w sposób umożliwiający pracę kompostowni, w okolicy której są zlokali-

zowane boksy. Praca na kompostowni odbywa się od poniedziałku do soboty w godz. 6.00 do 

14.00. 

 

Spółka jest zakładem, o bardzo dużym ryzyku zagrożenia pożarowego, w związku z tym wszystkie 

prace związane z możliwością zaprószenia ognia powinny być kontrolowane, a po wykonaniu ob-

serwowane.  

 

Zamawiający informuję, że na terenie zakładu obowiązuje całkowity zakaz palenia poza miejscem 

do tego wyznaczonym. Zamawiający będzie egzekwował przestrzeganie przepisów instrukcji p.poż. 

przez wykonawcę. W przypadku nie przestrzegania przepisów instrukcji przez Wykonawcę, Zama-

wiający ma prawo rozwiązać umowę z winy Wykonawcy. 

 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać instrukcję przeciwpożarową obowiązującą na terenie 

zakładu (załącznik do SIWZ) oraz procedurę w sprawie działań prewencyjnych dotyczącą współ-

pracy z firmami zewnętrznymi (załącznik do SIWZ). 

 

Weryfikacja wykonywania zamówienia, z uwzględnieniem wymaganego przez Zamawiającego za-

trudniania na umowę o pracę przez wykonawcę i podwykonawców nastąpi dopiero w toku realiza-

cji umowy o niniejsze zamówienie publiczne. Zamawiający będzie uprawniony żądać w w/w zakre-

sie oświadczeń lub zaświadczeń świadczących o istnieniu umów o pracę, a także zanonimizowa-

nych umów o pracę – vide zapisy §4 ust.7 Wzoru UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PU-

BLICZNEGO. 
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CZĘŚĆ III – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Umowa nr …................................. 

zawarta w dniu …………………………… 

 

pomiędzy: 

Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. z siedzibą w Spytkowie, 

Spytkowo 69, 11-500 Giżycko 

numer KRS 0000346147 Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego 

Rejestru Sądowego, NIP 8451958301; REGON 280470190 

reprezentowaną przez: 

Mariusz Piasecki – Prezes Zarządu 

(zwaną dalej „Zamawiającym”) 

a 

……………………. numer KRS …………..NIP ………………….; REGON ………………. 

reprezentowaną przez: 

……………………………….. 

(zwana dalej „Wykonawcą) 

wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

zważywszy, że: 
zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn: Zadaszenie łukowe boksów na od-

pady, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferta Wykonawcy 

została jako najkorzystniejsza wybrana przez Zamawiającego, dlatego też Strony niniejszym uzgadniają, co 

następuje: 
Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy: 

• Oferta Wykonawcy z dnia …………….. 
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
• Program Funkcjonalno – Użytkowy 

 

W przypadku zaistnienia ewentualnych rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów, o któ-

rych mowa powyżej, w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia za-

warte w SIWZ następnie w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, umowie, ofercie wykonawcy. 
Wzajemne prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odpowiadać będą ustaleniom przyjętym w 

umowie. 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. Zadaszenie łu-

kowe boksów na odpady. Zamówienie obejmuje wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na 

budowę oraz wykonanie robót budowlanych. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w cz II SIWZ – Opis przedmiotu 

zamówienia oraz w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego zawartymi w dokumentacji przetargowej w/w postępowania, normami  i obo-

wiązującymi przepisami prawa. 

§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy ustalone zostało na kwotę 

brutto ………………… zł, słownie:……………………………………  
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera podatek VAT. 

3. Przyjmuje się, że Wykonawca realizując zamówienie, o którym mowa w §1 uwzględnił 

wszystkie koszty niezbędne do jej prawidłowego wykonania, w tym koszty związane z obo-

wiązującymi go przepisami powszechnie obowiązującego prawa jak i ryzykami związanymi 

ze specyfiką przedmiotu umowy. 

4. Należne Wykonawcy wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w następujący 

sposób:  

a) ……………………. zł brutto w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu pra-

widłowo wystawionej faktury, którą Wykonawca może wystawić dopiero po prawidłowym 

wykonaniu części przedmiotu zamówienia tj. Opracowanie dokumentacji projektowej, od-

biorze przez Zamawiającego, uzyskaniu decyzji – pozwolenie na budowę i podpisaniu przez 

obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego bez uwag i zastrzeżeń. 

b) ……………………. zł brutto w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu pra-

widłowo wystawionej faktury, którą Wykonawca może wystawić dopiero po prawidłowym 

wykonaniu pozostałej części przedmiotu zamówienia tj. wykonanie robót budowlanych 

zgodnie z pozwoleniem, opracowaną dokumentacją i przepisami prawa, odbiorze przez Za-

mawiającego i podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego bez uwag i 

zastrzeżeń. 

5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 umowy, nastąpi przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy: …........................................................................ 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 3 

Termin realizacji zamówienia 

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.03.2021 roku. 

2. Termin wykonania zamówienia: do 31.07.2021 roku. 

3. Przed upływem okresu określonego w ust. 1 umowa może być rozwiązana w całości lub w 

części na podstawie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-

nych. 

4. Treść umowy może zostać zmieniona na podstawie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany treści umowy w zakresie: 

a) terminu wykonania zamówienia  

- w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zrealizowanie przed-

miotu zamówienia w terminie z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę,  

- w przypadku przedłużającej się procedury uzyskania przez Zamawiającego decyzji 

środowiskowej lub lokalizacyjnej; w takim przypadku zmianie może ulec termin 

rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zamówienia. 

b) wynagrodzenia: 

- w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku ceny 

netto nie ulegną zmianie, a ceny brutto ulegną zmianie, w wysokości i w terminie 

wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę (stawki) podatku 

VAT. Zmiana cen brutto w tym przypadku będzie następowała z chwilą wejścia w 

życie nowych przepisów bez konieczności podpisywania aneksu przez strony. 

6. Ewentualne zmiany w/w warunków umowy za wyjątkiem zmian określonych w par. 3 ust 5 

lit b wymagają dla ich ważności, zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i 

dokonywane będą na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy do którego dołączone zo-

staną wszystkie wymagane kalkulacje i dowody. 
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7. Zamawiający ma prawo odstąpić jednostronnie od umowy bez obowiązku wzywania Wyko-

nawcy do jej wykonania i wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku gdy opóźnienie 

w wykonaniu umowy przez Wykonawcę przekroczy jeden miesiąc. 

 

§ 4 

Zobowiązania stron 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość, termino-

wość oraz kompletność dostawy objętej przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, może zlecić niektóre prace związane z wykonaniem 

dostawy stanowiącej przedmiot umowy Podwykonawcy, jedynie za zgodą Zamawiającego. 

W takim przypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniecha-

nia Podwykonawcy jak za własne działanie. 

3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na każdym etapie wykonania umowy, pełen zasób 

informacji dotyczących przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie zobowiązania zgodnie z niniejszą umową 

wraz z jej załącznikami oraz przepisami prawa. 

5. Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na każdym etapie wykonania umowy, pełen zasób 

informacji dotyczących przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca przyjmuje jako obowiązujący go bezwzględnie przez cały okres wykonywania 

przedmiotu zamówienia, wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie prac ogólnobudow-

lanych m.in.: prac malarskich, sanitarnych, tynkarskich, brukarskich, dekarsko-blacharskich, 

których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). Powyższy obowią-

zek ten nie dotyczy kierownika budowy. 

7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wyko-

nawcę lub jego Podwykonawcę osób wykonujących w/w czynności w trakcie realizacji za-

mówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadcze-

nie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub jego 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, 

adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
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c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub jego Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwyko-

nawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubez-

pieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowni-

ków, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

§ 5 

Kontrola i odbiór usługi 

1. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy są protokoły zdawczo – odbiorcze podpi-

sane przez obie strony.  

2. Protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony bez uwag i zastrzeżeń stanowić 

będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę na kwoty i z terminami płatno-

ści określonymi w § 2 niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

3. Z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag i zastrzeżeń Zamawiający 

przejmuje odpowiedzialność za przedmiot zamówienia (umowy). 

 

§ 6 

Gwarancja 

 1. Wykonawca zapewni 5 letnią gwarancję na membrany i konstrukcje zadaszenia. 

 

§ 7 

Rękojmia 

1. Wykonawca udziela 24-miesięcznej rękojmi  na przedmiot umowy licząc od dnia podpi-

sania protokołu zdawczo – odbiorczego bez uwag i zastrzeżeń. 

2. W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad w ter-

minie, o którym mowa w ust. 4. 

3. Wezwanie do usunięcia wad może zostać zgłoszone na piśmie, e-mail (dowodem doręcze-

nia jest otrzymanie potwierdzenia nadania bez błędu). 

4. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca usuwa je w terminie do 14 dni od doręczenia 

wezwania, o którym mowa w ust. 3. 

5. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawia-

jący ma prawo usunąć je we własnym zakresie, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia 

Wykonawcę. Nie wyłącza to odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar umownych okre-

ślonych w § 9 niniejszej umowy. 

6. Jeżeli stwierdzone wady nie dadzą się usunąć albo z okoliczności wynika, że Wykonawca 

nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie a wada jest wadą istotną, Zamawiający może 

odstąpić od umowy albo może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku i 

żądać jego zwrotu w tej części. 

7. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie 

wynikłe z tytułu wad, jeżeli wady powstałe w trakcie trwania rękojmi zostały ujawnione po 

upływie okresu rękojmi a Zamawiający nie mógł, przy zachowaniu należytej staranności, 

wcześniej ich wykryć. 

§ 8 

Wspólna realizacja umowy 
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1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie pełnomoc-

nika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców reali-

zujących wspólnie Umowę. Pełnomocnik upoważniony jest także do wystawiania faktur, 

przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu 

wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

2. Liderem (pełnomocnikiem), o którym mowa w ust. 2 będzie: …..................................... . 

3. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

realizujących wspólnie Umowę (odpowiedzialność solidarna). 

4. Przed zawarciem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą Zamawiają-

cemu kopię umowy określającej zakres obowiązków każdego z Wykonawców względem 

siebie przy realizacji niniejszej Umowy. 

 

§ 9 

Kary umowne 

1. Strony umowy postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania, za nienależyte wy-

konanie umowy lub jej niewykonanie, są kary umowne z następujących tytułów i w wyso-

kościach: 

a) za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie z winy jednej ze stron, drugiej stro-

nie przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości 

umowy brutto, za wyjątkiem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w trybie i 

na zasadach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-

wień publicznych lub gdy Zamawiający będzie zmuszony do wypowiedzenia lub od-

stąpienia od umowy z przyczyn bezpośrednio od niego niezależnych w tym siły 

wyższej. 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na jego pisemne żądanie karę umowną w wy-

sokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto niewykonanej w ustalonym terminie 

dostawy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, za każdy dzień opóźnie-

nia. 

c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na jego pisemne żądanie karę umowną w wy-

sokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w prze-

kroczeniu terminu, o którym mowa w § 7 ust. 4 umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego za-

strzeżone kary umowne na warunkach ogólnych. 

3. Kary umowne podlegają kumulacji.  W szczególności w przypadku odstąpienia przez Zama-

wiającego od umowy z powodu nie wykonania jej przez Wykonawcę w umówionym termi-

nie, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy zarówno kary umow-

nej z tytułu odstąpienia od umowy jak i za opóźnienie w jej wykonaniu. 

 

§ 10 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć część wykonania przedmiotu umowy Podwykonawcom, w 

takim zakresie jaki określił w złożonej przez siebie ofercie przetargowej. 

2. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów Podwykonawców z dalszymi 

Podwykonawcami. 

3. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zmienia treści 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego 

Podwykonawcy i jego pracowników lub przedstawicieli jak za swoje własne. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu wraz z fakturą VAT: 

a) pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową 

wystawionej faktury VAT, o dokonaniu zapłaty wynagrodzenia na rzecz tego Podwyko-

nawcy. 

b) pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową 

wystawionej faktury VAT o niedokonaniu zatrzymania lub potrącenia jakichkolwiek kwot z 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, a po jej wykonaniu – na okres rękojmi i gwarancji. 

5. W przypadku niedostarczenia potwierdzeń, o którym mowa w ust 4. lit a-b powyżej, Zama-

wiający zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności Podwy-

konawcy, do czasu otrzymania w/w potwierdzeń. 

6. Z tego powodu Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania 

przedmiotu umowy, ani żądania od Zamawiającego odsetek za zwłokę w zapłacie. 

7. Wykonawca zobowiązuję się nie dokonywać zatrzymań lub potrąceń jakichkolwiek kwot z 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, a po jej wykonaniu – na okres rękojmi i gwarancji. W umowach zawartych pomię-

dzy Wykonawcą, a Podwykonawcą ,Wykonawca zobowiązuje się zawierać zapisy dotyczące 

utworzenia kaucji należytego wykonania umowy lub kaucji gwarancyjnej wyłącznie w for-

mie pieniężnej (wnoszonej gotówką lub przelewem na rachunek Wykonawcy ), w formie 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 

8. Naruszenie zapisów wskazanych w ust. 4,5,6 powyżej uważane będzie za ciężkie naruszenie 

warunków umowy, których wykrycie będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia Wy-

konawcy kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość kwoty dokonanego zatrzy-

mania lub potrącenia względem danego Podwykonawcy lub do odstąpienia od umowy z 

winy Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Podwykonawców o warunkach 

niniejszej umowy. 

 

§ 11 

Osoby upoważnione do kontaktów 

       1. Ze strony zamawiającego wykonanie zamówienia koordynować będzie: …………………… 

           …………………………………………. 

       2. Ze strony wykonawcy wykonywanie zamówienia koordynować będzie: …........................  

           tel. +48 …................................................ . 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść swoich wierzy-

telności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie 

Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i je-

den dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 


