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CZĘŚĆ I 

 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz 

Adres korespondencyjny: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 

Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków 

Strona internetowa: www.czystemiasto.pl 

Adres e-mail: przetargi@czystemiasto.pl  

Godziny urzędowania Zamawiającego: 8.00 - 15.30 w dni robocze. 

NIP: 618-18-44-896, REGON: 250810478 

2. Informacje ogólne 

2.1. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP.271.1.1.2019 

2.2. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie: 

1) „Zamawiający” – Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”  

z siedzibą przy Placu Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz, 

2) „Zakład/ZUOK/ZUOK Orli Staw” – należy przez to rozumieć Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych „Orli Staw” (który jest własnością Zamawiającego), w Orlim 

Stawie 2, 62 – 834 Ceków; adres Zakładu jest adresem korespondencyjnym 

Zamawiającego, 

3) „Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone 

przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji i ustawy, 

4) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

5) „ustawa” lub „Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), 

6) „Zamówienie / przedmiot zamówienia / przedmiot Umowy” - należy przez to rozumieć 

zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w pkt. 4 IDW, 

7) „ZIN” – Zespół Inspektora Nadzoru, 

8) „Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 

publicznego, złożyła ofertę lub zawarła Umowę w sprawie zamówienia publicznego, 

9) „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2.3. Wykonawca winien zapoznać się z całością SIWZ. 

2.4. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia do niej dołączone powinny być przygotowane 

zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ i odpowiadać jej treści. 

3. Tryb udzielania zamówienia 

mailto:przetargi@czystemiasto.pl
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3.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

1986 ze zm.). 

3.2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

3.3. W zakresie nieuregulowanym zapisami niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy 

ustawy. 

4. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji zamówienia 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia nadzoru inwestorskiego pełniona przez 

Zespół Inspektora Nadzoru w Projekcie pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako 

Regionalnego Centrum Recyklingu” dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastrukura i Środowisko 2014-2020, II oś priorytetowa, 

Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, nr Projektu POIS.02.02.00-00-0017/17. 

4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w II części niniejszej SIWZ – Opisie 

przedmiotu zamówienia. 

4.3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 42 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.  

 

5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

5.1. Główny słownik CPV: 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

5.2. Dodatkowe słowniki CPV: 

71247000-1 Nadzór nad robotami budolwanymi 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 

 

6. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz 

wskazanie liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub 

maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu 

Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które 

części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty 

w większej niż maksymalna liczbie części 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, 

jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy. 

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

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający 

dopuszcza ich składanie. 
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Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

9. Szczególne wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia w przypadkach 

przewidzianych w ustawie Pzp 

9.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji 

zamówienia: wszystkie czynności związane z wykonywaniem usługi, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.). 

9.2. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w pkt. 9.1. nie dotyczy osób pełniących samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na 

podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez 

nadzoru, tj. inspektorów nadzoru. 

9.3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogów, o których mowa pkt. 9.1. IDW na zasadach przewidzianych we 

wzorze umowy – III części SIWZ. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zapewnił sobie 

możliwość egzekwowania od podwykonawcy (np. poprzez zastosowanie odpowiednich 

zapisów w umowach zawieranych z nim) dokumentowania spełnienia wyżej wymienionych 

wymogów i przedkładania przez podwykonawcę dokumentów w celu przeprowadzenia 

przez Zamawiającego czynności kontrolnych, o ile spełnienie tych wymogów będzie 

realizowane przez podwykonawcę. 

10. Podstawy wykluczenia z postępowania 

10.1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

10.2. Zamawiającey nie przewiduje innych podstaw wykluczenia z postępowania. 

10.3. Wykluczenie, o którym mowa w pkt. 10.1. następuje z uwzględnieniem brzmienia art. 24 

ust. 7 i innych przepisów ustawy. 

10.4. W zakresie wykazania braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w 

pkt. 12.3. IDW, w terminie tam wskazanym. 

11. Warunki udziału w postępowaniu 

11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy; 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – nie dotyczy; 

c) zdolności technicznej i zawodowej – warunki określone w pkt 11.2. IDW. 

11.2. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu odnośnie zdolności technicznej i 

zawodowej Zamawiający uzna Wykonawcę, który: 

1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 
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jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

(nadzór kompleksowy) przy realizacji inwestycji o wartości nie mniejszej niż 20 mln zł 

brutto dotyczącej branży ochrony środowiska (np. sortownie lub kompostownie 

odpadów komunalnych lub instalacje fermentacji lub oczyszczalnie ścieków lub 

zakłady gospodarki odpadami komunalnymi), 

ORAZ 

2) skieruje do realizacji niniejszego zamówienia 1 osobę na stanowisko Kierownika 

Zepołu Inspektora Nadzoru –  inspektora nadzoru specjalności konstrukcyjno-

budowlanej – posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie w specjalności budowlano – konstrukcyjnej (lub 

posiadającego równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych 

zgodnie z przepisami prawa polskiego) oraz członkostwo (stałe bądź tymczasowe) w 

Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, a także co najmniej 10-letnie 

doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu 

budową, 

ORAZ 

3) skieruje do realizacji niniejszego zamówienia 1 osobę na stanowisko inspektora 

nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub 

posiadającego równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych 

zgodnie z przepisami prawa polskiego) oraz członkostwo (stałe bądź tymczasowe) w 

Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, a także co najmniej 5-letnie doświadczenie 

zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową, 

ORAZ 

4) skieruje do realizacji niniejszego zamówienia 1 osobę na stanowisko inspektora 

nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub posiadającego równoważne 

kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych zgodnie z przepisami prawa 

polskiego) oraz członkostwo (stałe bądź tymczasowe) w Okręgowej Izbie Inżynierów 

Budownictwa, a także co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu 

robót budowlanych lub kierowaniu budową. 

 

Inspektorzy nadzoru powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów. 

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, 

zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 
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odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 

2272 ze zm)). 

Zaleca się, aby osoby przewidziane do pełnienia funkcji w ZIN władały językiem polskim w 

mowie i piśmie (stopień znajomości bardzo dobry – również w odniesieniu do języka 

technicznego). W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego podczas realizacji 

niniejszego zamówienia należy zapewnić udział tłumacza. 

12. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania 

12.1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu; 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

12.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć o treści 

zgodnej ze wzorem (wymagany zakres informacji) stanowiącym załącznik nr 2 do IDW 

Wzór oświadczenia z art. 25 a ustawy. 

12.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z 

Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu. W przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z 

innym Wykonawcą, który złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu – oświadczenie o treści zgodnej ze wzorem (wymagany zakres informacji) 

stanowi załącznik nr 4 do IDW. 

12.4. Wykonawca może złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12.3. wraz z ofertą w 

przypadku, gdy nie należy do żadnej grupy kapitałowej, co znajdzie odzwierciedlenie w 

treści składanego oświadczenia. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek 

zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) 

będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy. 

12.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

wyłącznie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące 

oświadczenia i dokumenty: 

1) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 

w sprawie spłat tych należności; 

2) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 
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Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia na wezwanie 

Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów lub oświadczeń 

wymienionych w pkt. 12.5.1)-2) IDW. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z 

Wykonawców zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów 

lub oświadczeń, o których mowa w pkt. 12.5.1)-2) IDW dotyczących każdego z nich. 

12.6. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wyłącznie na 

wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące 

oświadczenia i dokumenty: 

1) wykaz usług wykonanych spełniających warunki o których mowa w pkt. 11.2.1) IDW – 

wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik nr 3 do IDW; 

2) dowody określające czy usługi wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt. 12.6.1) 

IDW, zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w tym zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 

Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału postępowaniu; 

3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

spełniających warunki o których mowa w pkt. 11.2.2)-4) IDW – wzór wykazu 

(wymagany zakres informacji) stanowi załącznik nr 6 do IDW. 

12.7. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12.1.IDW, należy złożyć pod rygorem nieważności, 

w formie pisemnej, opatrzonej własnoręcznym podpisem. 

12.8. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 12.5.1)-2), 12.6.1)-3) IDW, mogą być 

przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e zgodnie z zasadami, o których mowa w pkt. 

12.10.-12.12. IDW. 

12.9. W przypadku oświadczenia, o którym mowa w pkt. 12.3. IDW Zamawiający dopuszcza 

złożenie go w sposób określony w pkt. 15.2.2) lub w pkt. 15.2.3) IDW wraz z 

niezwłocznym dostarczeniem go w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca). 

12.10. Potwierdzenie (poświadczenie) za zgodność z oryginałem, następuje poprzez opatrzenie 

kopii dokumentu lub kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej 

własnoręcznym podpisem. W przypadku dokumentu/oświadczenia 

wielostronicowego/dwustronnego należy poświadczyć każdą stronę. 

12.11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 
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ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - 

odpowiednio, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

12.12. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z ich 

tłumaczeniem na język polski. 

12.13. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty. 

12.14. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa powyżej, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności 

oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 

ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one 

aktualne. 

13. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom 

13.1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

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

może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków. 

13.2. W sytuacji gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy 

Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 

łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentu (np. zobowiązania podpisanego 

przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu, na zasobach którego polega 

Wykonawca), który określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

a w szczególności czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
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kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą. 

13.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 ustawy. 

13.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

13.5. W sytuacji określonej w art. 22a ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca odpowiada solidarnie z 

podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

13.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia - na wezwanie 

Zamawiającego - w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 

12.5.1)-2) IDW. 

13.7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w „Formularzu oferty” części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę 

firm (nazw) podwykonawców, o ile są znane na etapie składania ofert. Zamawiający 

zaleca podanie kwoty lub procentowego udziału zakresu zamówienia, który Wykonawca 

zamierza powierzyć Podwykonawcy w stosunku do całości zamówienia. Wskazanie 

niniejszego nastąpi w „Formularzu oferty”. 

13.8. Zasady i warunki udziału podwykonawców w realizacji zamówienia zawarte zostały we 

wzorze umowy. 

13.9. Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone 

do podwykonawstwa części zamówienia. 

13.10. Zamawiający na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy zastrzega obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę części zamówienia, tj. pełnienie funkcji Kierownika Zepołu 

Inspektora Nadzoru –  inspektor nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

14. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym: 

członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) 

14.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub umowa o współdziałaniu winne 

być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

14.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z 

nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w art. 

24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
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Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 11.2. IDW – dopuszcza się łączne spełnienie tych 

warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W 

przypadku braku łącznego spełnienia warunków, o których mowa w pkt 11.2 IDW, przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy 

podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 

ustawy. 

14.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, 

o którym mowa w pkt. 12.1. IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

14.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa odpowiednio w pkt. 11.2. IDW każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego 

dokumentów, o których mowa w pkt. 12.5. IDW i odpowiednich dokumentów, o których 

mowa w pkt. 12.6. IDW w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu. 

14.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym 

mowa w pkt. 12.3. IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 

15. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

15.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się: 

1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188), 

2) osobiście, 

3) za pośrednictwem posłańca, 

4) za pośrednictwem faksu, 

5) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123), 

z zastrzeżeniem pkt. 18.3. IDW. 

15.2. Korespondencję oznaczoną przynajmniej numerem sprawy (JRP.271.1.1.2019): 

1) w formie pisemnej należy kierować na adres: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków ; 

2) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej należy kierować wyłącznie na 

następujący adres poczty elektronicznej: przetargi@czystemiasto.pl; z tym 

zastrzeżeniem, że przesyłane pliki nie mogą być spakowane (w szczególności posiadać 

rozszerzenia „rar”, „zip” itp.) z uwagi na funkcjonujące u Zamawiającego 
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zabezpieczenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego; przesłanie 

korespondencji na inny adres poczty elektronicznej należący do Zamawiającego 

będzie bezskuteczne; 

3) za pośrednictwem faksu należy kierować wyłącznie na następujący numer: 

 +48 62 7635651 . 

15.3. W przypadku korespondencji przekazywanej za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2188), należy uwzględnić godziny pracy Zamawiającego, wskazane w pkt. 1 IDW. 

15.4. W przypadku korespondencji przekazywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niezachowania 

przez Wykonawcę wymogu, o którym mowa w pkt. 15.2.2) IDW. Zamawiający sugeruje 

przekazywanie tą drogą plików w formacie „pdf”, „jpg” (jako skanów dokumentów). 

15.5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron na 

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Jednocześnie 

Zamawiający sugeruje, aby korespondencji przekazanej w ten sposób nie przekazywać 

po godzinach pracy Zamawiającego, a także w dzień wolny od pracy. 

15.6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema (przyjmie), iż pismo (dokument) wysłane przez Zamawiającego 

na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu 

doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

15.7. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę pisma od Zamawiającego nieczytelnego, o 

niepełnej treści itp. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym niezwłocznie 

Zamawiającego. 

15.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja 

prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

15.9. W przypadku dokumentów lub oświadczeń składanych przez Wykonawcę na wezwanie 

Zamawiającego (po otwarciu ofert) – Zamawiający uzna je za skutecznie złożone (pod 

rygorem nieważności), jeżeli zostaną złożone Zamawiającemu w terminie przez niego 

wyznaczonym z zachowaniem formy określonej zapisami IDW, przepisami ustawy Pzp 

lub aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w przypadku pełnomocnictw w 

formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza (pod rygorem nieważności). 

15.10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek w sposób określony w pkt. 

15.2. IDW. Zamawiający sugeruje przekazanie wniosku również w formie edytowalnej, 

co pozwoli na skrócenie czasu na udzielanie wyjaśnień. 

15.11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

15.12. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jedynie w zakresie 

procedury są: 
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1) Anna Macke, tel. 62 763 56 54, 723 332 300; 

2) Magdalena Poroś, tel. 627 63 56 70, 607 363 642. 

16. Wadium 

16.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 PLN 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 

16.2. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 

ustawy. 

16.3. Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na następujący rachunek 

Zamawiającego: 86 1020 2212 0000 5302 0280 7360 z dopiskiem: „Wadium, nr sprawy 

JRP.271.1.1.2019”. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wykonania przelewu na 

wskazane konto Zamawiającego. 

16.4. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich 

wniesienia należy włożyć do koperty z ofertą w osobnej koszulce (nie wpinać trwale do 

oferty). 

16.5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 

rachunku Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 16.3. 

Tym samym zlecenie dokonania przelewu przez Wykonawcę w dniu składania ofert lub 

dniu poprzedzającym może okazać się zbyt późne. 

16.6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczenia z ich 

treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji, gwaranta 

wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona 

gwarancją; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne 

zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 

ustawy. 

16.7. Kserokopię dowodu wniesienia wadium np. kserokopię gwarancji bankowej czy 

ubezpieczeniowej należy wpiąć trwale do oferty. Kserokopia ta winna być poświadczona 

za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania 

Wykonawcy. 

16.8. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia przesłanek, o 

których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 

16.9. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania ofertą tj. 30 dni, 

licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

17. Termin związania ofertą 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

18. Opis sposobu przygotowywania oferty 

18.1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 

18.2. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 

18.3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty, pełnomocnictw oraz oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 

oświadczeń o braku podstaw wykluczenia, oświadczenia o przynależności lub braku 
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przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zamawiający nie dopuszcza składania 

oświadczeń z art. 25a ustawy, dokumentów i oświadczeń z art. 26 ustawy przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

18.4. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny i 

trwały. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i 

podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby 

wszystkie kartki oferty ponumerować kolejno i trwale spiąć (np. zszyć, zbindować, wpiąć 

do skoroszytu lub segregatora), z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 16.4. oraz 18.11., 

a strony zawierające jakąkolwiek treść zaparafować lub podpisać przez osobę/y 

uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W treści oferty powinna być 

umieszczona informacja o liczbie stron (np. przed podpisem w „Formularzu oferty”).  

18.5. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności.  

18.6. Przy składaniu oferty należy wykorzystać wzory dokumentów i oświadczeń załączone do 

niniejszej IDW. 

Ryzyko błędu przy przepisywaniu wyżej wymienionych wzorów, brak w ich treści 

wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego obciąża Wykonawcę. 

18.7. Podstawowym elementem oferty jest złożony pod rygorem nieważności, w formie 

pisemnej, opatrzony własnoręcznym podpisem „Formularz oferty” - zgodnie ze wzorem 

(wymagany zakres informacji) stanowiącym załącznik nr 1 do IDW lub na nim. 

18.8. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy, tj.: 

1) osoby uprawnione zgodnie z reprezentacją ujawnioną w aktualnym odpisie z 

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, lub 

2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię 

poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z 

dokumentu sporządzony przez notariusza - należy dołączyć do oferty; 

3) przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia lub podpisania oferty upoważnia 

również do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów 

składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 

18.9. Do oferty należy dołączyć: 

1) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12.1. IDW - w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, opatrzonej własnoręcznym podpisem przez osobę upoważnioną do 

reprezentacji; 

2) dokument, o którym mowa w pkt. 13.2. IDW - w sytuacji gdy Wykonawca polega na 

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - w 

oryginale; 

3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z 

której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) - w oryginale 

albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 
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4) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 18.8.2) IDW (jeśli dotyczy) w formie tam 

wskazanej; 

5) Wykaz cen (sporządzony zgodnie z wzorem – Załącznik nr 9 do IDW) - w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności, opatrzonej własnoręcznym podpisem przez 

osobę upoważnioną do reprezentacji; 

6) dowód wniesienia wadium, o którym mowa w pkt. 16 IDW. 

Dokumentów, o których mowa w pkt. 12.5. i 12.6. IDW nie należy składać wraz z ofertą, są 

one składane na wezwanie Zamawiającego wystosowane po otwarciu ofert. 

Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12.3. IDW należy złożyć – po otwarciu ofert - w 

terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca nie należy do żadnej grupy 

kapitałowej – wtedy oświadczenie o takiej treści może zostać złożone wraz z ofertą. 

18.10. Samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach 

wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej posiadają status dokumentu oryginalnego w 

rozumieniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). 

18.11. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca winien: 

1) w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec w „Formularzu oferty” (poprzez 

sporządzenie odpowiedniego oświadczenia), które spośród zawartych w ofercie 

informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 419 ze zm.); 

2) odpowiednio te informacje zastrzeżone oznaczyć np. poprzez spięcie, zszycie w 

sposób oddzielny od pozostałej części oferty i opatrzyć napisem: „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”; 

3) wykazać dlaczego te informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w 

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

konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.). 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

19. Wycofanie lub zmiana złożonej oferty 

19.1. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem złożenia Zamawiającemu 

przed upływem terminu do składania ofert pisemnego oświadczenia w tej sprawie 

podpisanego przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, co należy 

wykazać. 

19.2. W przypadku, gdy Wykonawca chce dokonać zmiany, modyfikacji, uzupełnienia złożonej 

oferty, może tego dokonać wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. 

Pisemne oświadczenie w tej sprawie wraz ze zmianami musi zostać dostarczone 
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Zamawiającemu w zamkniętej kopercie oznakowanej jak oferta, z dodatkowym 

widocznym napisem „ZMIANA”. 

19.3. Oświadczenia składane przez Wykonawcę, o których mowa w pkt. 19.1. i 19.2. muszą 

być złożone przed upływem terminu do składania ofert, z zachowaniem zasad 

dotyczących składania oferty określonych w IDW (np. reprezentacja). Oświadczenia te 

powinny być jednoznaczne i nie powodujące wątpliwości Zamawiającego co do ich treści 

i zamiarów Wykonawcy. 

19.4. Zwrócenie się Wykonawcy o wycofanie oferty lub jej zmianę bez zachowania wymogu 

pisemności (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez pracowników Wykonawcy lub 

pisemnie, lecz w formie nie spełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będzie 

skuteczne. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub jej zmiana musi zostać podpisana przez 

osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy. 

20. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

20.1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” - 

sekretariat, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 17 maja 2019 r. o godz. 12:00 

20.2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

 

Oferta w postępowaniu pn. „Zespół Inspektora Nadzoru w Projekcie pn. 

„Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”” 

Nie otwierać przed dniem: 17 maja 2019 r. godz. 12:05 

 

20.3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego 

oznakowania opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych 

informacji. 

21. Miejsce i termin otwarcia ofert 

21.1. Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli 

Staw”, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków 

w dniu 17 maja 2019 r. o godz. 12:05 

21.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

21.3. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 
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21.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo poda obecnym w 

szczególności: 

1) stan koperty zawierającej otwieraną ofertę, 

2) nazwę(firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 

3) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

jakości na wykonany przedmiot zamówienia oraz warunków płatności.  

22. Opis sposobu obliczenia ceny 

22.1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca w „Formularzu oferty” zobowiązany 

jest do podania całkowitej ceny ryczałtowej brutto. 

22.2. W niniejszym postępowaniu przyjęto jako formę wynagrodzenia – wynagrodzenie 

ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. W związku z powyższym 

całkowita cena ryczałtowa brutto oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a niezbędne do 

wykonania zamówienia. 

Zalecane jest dokładne sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 

22.3. Cenę należy podać w PLN, z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku (co do 

grosza zgodnie z polskim systemem płatniczym), dokonując ewentualnych zaokrągleń 

według zasady matematycznej, iż końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówkę 

0,5 grosza i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza. 

22.4. Przy poprawianiu omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiający będzie 

kierował się zasadami tam zawartymi. 

22.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

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

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Wykonawca przy obliczaniu 

kwoty VAT i ceny brutto oferty winien uwzględnić pozycje, w których występuje 

odwrotne obciążenie w celu dokonania prawidłowego obliczenia kwoty VAT i ceny 

brutto oferty. Wskazanie przez Wykonawcę w Formularzu oferty odwrotnego obciążenia 

w poszczególnych pozycjach ma wyłącznie charakter informacyjny dla Zamawiającego. 

22.6. Zamawiający oczekuje skalkulowania i podania w Formularzu ofertowym całkowitej ceny 

ryczałtowej oferty, na którą będą się składały: 

1) cena wykonania etapu I – nie więcej niż 2 % wartości całkowitej ceny ryczałtowej 

oferty; 

2) cena wykonania etapu II – nie mniej niż 83 % wartości całkowitej ceny ryczałtowej 

oferty; 

3) cena wykonania etapu III – nie więcej niż 15 % wartości całkowitej ceny ryczałtowej 

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

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

23.1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem (wagami): 

1) Całkowita Cena ryczałtowa brutto – waga 60 % – 60 pkt., 

2) Doświadczenie Kierownika Zespołu Inspektora Nadzoru – inspektora nadzoru w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który zostanie skierowany do realizacji 

niniejszego zamówienia – waga 40 % – 40 pkt. 

23.2. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o wyżej wymienione kryteria i przyznaną w 

toku oceny punktację tj. końcowa liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert 

obliczona zostanie według wzoru: 

Lp = C + D 

gdzie:  

Lp – łączna liczba punktów przyznana ofercie, 

C – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Cena ryczałtowa brutto”, 

D – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Doświadczenie 

Kierownika Zespołu Inspektora Nadzoru – inspektora nadzoru w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, który zostanie skierowany do realizacji niniejszego 

zamówienia”, 

23.3. Sposób oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

1) Kryterium „Całkowita Cena ryczałtowa brutto” 

W powyższym kryterium oceniana będzie łączna cena ryczałtowa brutto oferty podana 

przez Wykonawcę w „Formularzu oferty”. Maksymalną ilość punktów tj. 60 otrzyma 

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę. Ilość punktów w tym kryterium 

wyliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, 5-9 

zaokrągla się w górę: 

C = Cn/Co x 60 pkt. 

gdzie: 

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Całkowita Cena ryczałtowa brutto”,  

Cn – najniższa całkowita cena ryczałtowa brutto spośród wszystkich złożonych ofert, 

Co – całkowita cena ryczałtowa brutto ocenianej oferty. 

2) Kryterium „Doświadczenie Kierownika Zespołu Inspektora Nadzoru – inspektora 

nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który zostanie skierowany do 

realizacji niniejszego zamówienia” 

W powyższym kryterium oceniana będzie łączna liczba lat doświadczenia Kierownika 

Zespołu Inspektora Nadzoru – inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu budową oraz w 

kierowaniu zespołem ludzi prowadzącym nadzór nad inwestycjami budowlanymi.  

Wykonawca winien wykazać liczbę lat doświadczenia dla Kierownika Zespołu 

Inspektora Nadzoru – inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

w celu oceny przedmiotowego kryterium w Formularzu oferty w pkt 4.5). 
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Ilość punktów w tym kryterium przyznana będzie wg poniższej tabeli: 

 

Lp. 
Liczba lat doświadczenia badana 

w kryterium nr 2 

Liczba punktów przyznana za 

wykazaną liczbę lat doświadczenia w 

kryterium nr 2 

1.  10 – 15 15 

2.  15 – 20 30 

3.  powyżej 20 40 

 

23.4. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w przyjętych 

kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów zostanie 

uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną 

łączną ilością punktów. 

23.5. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma 

największa liczbę punktów, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 23 niniejszej IDW oraz 

który wykaże spełnienie warunków udziału oraz brak podstaw wykluczenia w niniejszym 

postępowaniu. 

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

zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego 

24.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany 

będzie przed podpisaniem Umowy do podania, o ile są już znane, nazw albo imion i 

nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w realizację przedmiotu Umowy – jeżeli dotyczy. Wykonawca 

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

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

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

przedmiotu Umowy.  

24.2. Brak przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 24.1. IDW w terminie 5 dni 

roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do ich złożenia 

może stanowić podstawę do uznania, iż Wykonawca uchyla się od podpisania Umowy. 

24.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie pisemnie lub 

telefonicznie o terminie i miejscu podpisania Umowy. 

24.4. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie, Zamawiający będzie żądać dostarczenia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców (np. umowy spółki cywilnej, umowy 

konsorcjum). 

24.5. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą zobowiązany będzie do przekazania dokumentów potwierdzających 

umocowanie do podpisania Umowy w imieniu Wykonawcy - o ile nie będzie ich 

zawierała złożona oferta. 

25. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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26. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, 

ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby 

zawarł z nim umowę na takich warunkach 

26.1 Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych we wzorze 

umowy stanowiącym III część SIWZ. 

26.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozliczenia 

dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 

27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”. 

28. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

29. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego 

Adres poczty elektronicznej, na który należy kierować korespondencję podany został w pkt. 

15.2. IDW. Adres strony internetowej podany został w pkt. 1 IDW. 

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

Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

30.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN. 

30.2. Jeżeli w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

bądź w innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w trakcie postępowania lub 

przed zawarciem umowy podane będą wartości w innej walucie niż PLN, będą one 

przeliczane na PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego danej waluty z 

daty zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu 

dotyczącego postępowania. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia o 

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie ogłasza 

średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs danej 

waluty ogłoszony przez NBP ostatniego dnia przed dniem zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych. 

31. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

32. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, poza przypadkami określonymi w 

ustawie. 

33. Informacje dotyczące zastosowanego przez Zamawiającego szczególnego sposobu 

przeprowadzenia postępowania 
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Zamawiający informuje, iż w przypadku niniejszego postępowania, zgodnie z art. 24aa ustawy 

Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w 

SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

34. Ochrona danych osobowych 

34.1. Stosownie do treści art. 8a ust. 1 ustawy PZP Zamawiający względem osób fizycznych, 

których dane bezpośrednio pozyska od nich w związku ze złożeniem oferty zgodnie z art. 13 

ust. 1-3 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), zwanym 

dalej „RODO”, informuje, że:  

1) Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Związek Komunalny Gmin „Czyste 

Miasto, Czysta Gmina”; 

2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Związku Komunalnym Gmin „Czyste 

Miasto, Czysta Gmina” można się skontaktować e-mailowo: iod@orlistaw.pl, 

telefonicznie 62 763 56 75, pisemnie na adres: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków; 

3) pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b , c i e 

RODO w celu: 

 zawarcia i wykonania Umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem Umowy,  

 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

 wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

4) dostęp do pozyskanych danych posiadają upoważnieni pracownicy Związku ponadto 

odbiorcami pozyskanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora;  

5) pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania 

obowiązków prawnych nałożonych na Administratora i zabezpieczenia interesów 

Administratora; 

6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do 

dokonania wyboru oferty;  

7) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) osoba, której dane zostały pozyskane posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących tej 

osoby; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania pozyskanych danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

mailto:iod@orlistaw.pl
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18 ust. 2 RODO;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

9) osobie, której dane zostały pozyskane nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

34.2. Stosownie do treści art. 8a ust. 2 ustawy PZP w związku z art. 8a ust. 5 ustawy PZP  w 

przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od 

osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

34.3. Stosownie do treści art. 8a ust. 3 ustawy PZP skorzystanie przez osobę, której dane 

dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym 

mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

34.4. Stosownie do treści art. 8a ust. 4 ustawy PZP w związku z art. 8a ust. 5 ustawy PZP 

wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

34.5. Stosownie do treści art. 11 ust. 6a ustawy PZP w przypadku danych osobowych 

zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o 

których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze 

żądania skierowanego do Zamawiającego. 

34.6. Stosownie do treści art. 96 ust. 3a ustawy PZP zasada jawności, o której mowa w art. 96 

ust. 3 ustawy PZP, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem 

danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Ograniczenia zasady 

jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3-5 ustawy PZP, stosuje się odpowiednio. 

34.7. Stosownie do treści art. 96 ust. 3b ustawy PZP od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 

ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych 

osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie 

udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. 

34.8. Stosownie do treści art. 97 ust. 1a ustawy PZP w związku z art. 8a ust. 5 ustawy PZP  w 

przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od 
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osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności 

na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

34.9. Stosownie do treści art. 97 ust. 1b ustawy PZP skorzystanie przez osobę, której dane 

dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 

rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 

34.10. Stosownie do treści art. 8 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający udostępnia dane osobowe, o 

których mowa w art. 10 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, z późn. zm.), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. 

 

35. Wykaz załączników do niniejszej IDW. 

Lp. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

1.  Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 

2.  Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia z art. 25 a ustawy 

3.  Załącznik nr 3 Wzór wykazu usług wykonanych 

4.  Załącznik nr 4 Wzór Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 

r., poz. 369) 

5.  Załącznik nr 5 Wzór Oświadczenia ustanawiającego pełnomocnika zgodnie z art. 

23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) (dotyczy 

konsorcjów, spółek cywilnych) – załączony pomocniczo 

6.  Załącznik nr 6 Wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia 

7.  Załącznik nr 7 Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego 

prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 

administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

8.  Załącznik nr 8 Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego 

tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne 

9.  Załącznik nr 9 Wzór wykazu cen 
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty  

 

FORMULARZ OFERTY 

 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

Na: „Zespół Inspektora Nadzoru w Projekcie pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego 

Centrum Recyklingu”” 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  JRP.271.1.1.2019 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz 

Adres do korespondencji: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 

Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:        

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

   

   

 

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem(zapoznaliśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i 

przyjmuję(przyjmujemy) ją bez zastrzeżeń, 

2) gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ 

oraz jej modyfikacji,  

3) całkowita cena ryczałtowa oferty za realizację całego zamówienia1: ……………………… zł netto 

(słownie: ………………………… złotych …/100), plus należny podatek VAT – stawka ……% w kwocie 

……… zł (słownie: …………………… złotych …/100), co łącznie stanowi całkowitą cenę ryczałtową 

brutto w kwocie ………… zł (słownie: ………………… złotych …/100)  

4) wybór mojej(naszej) oferty [będzie prowadzić] / [nie będzie prowadzić]2 do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazuję/emy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

                                                      
1
 Do przeniesienia z Wykazu cen 

2
 Wykonawca skreśla niepotrzebne 
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dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję(emy) ich wartość bez 

kwoty podatku: 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub 

usługi 

Wartość bez kwoty podatku 

w PLN 

1.   

2.    

...   

5) liczba lat doświadczenia dla Kierownika Zespołu Inspektora Nadzoru – inspektora nadzoru w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej: ……… lat,3  

6) zobowiązuję(emy) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: do 42 miesięcy od dnia 

zawarcia Umowy, 

7) termin płatności faktur: 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, 

8) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 

9) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części III SIWZ, 

10) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą Umowę zobowiązuję(emy) się 

zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

11) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji] / 

[wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą 

być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]4: 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  

(wyrażone cyfrą)  

od do 

a)     

b)     

12) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia] 

/[następujące części niniejszego zamówienia powierzę(ymy) podwykonawcom]5:  

Lp. Nazwa / opis części 

zamówienia, której wykonanie 

Wykonawca powierzy 

podwykonawcom 

Firma podwykonawcy6 Procentowy udział zakresu 

zlecanego podwykonawcy w 

stosunku do całości zamówienia 

a)     

b)     

13) oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki określone w SIWZ, 

                                                      
3
 Wykonawca wpisuje liczbę pełnych lat doświadczenia zawodowego Kierownika Zespołu Inspektora Nadzoru – 

inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
4
 Wykonawca skreśla niepotrzebne 

5
 Wykonawca skreśla niepotrzebne 

6
 Wykonawca zobowiązany jest wpisać Firmę Podwykonawcy w przypadku, gdy Firma Podwykonawcy jest znana na 

etapie składania Formularza oferty; gdy firma nie jest znana – Wykonawca wpisuje tylko opis części zamówienia, 
której wykonanie powierzy podwykonawcom 
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14) reprezentowany przez nas (przeze mnie) Wykonawca jest małym/średnim/dużym 

przedsiębiorcą7, 

15) wypełniłem(wypełniliśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

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

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

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(pozyskaliśmy) w 

celu złożenia oferty oraz zobowiązuje(zobowiązujemy) się wypełnić powyższe obowiązki 

informacyjne w odniesieniu do osób, których dane osobowe będą przekazywane 

Zamawiającemu w trakcie realizacji Umowy, 

16) Wszystkie dane zawarte w mojej (naszej) ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili 

składania oferty. 
 

 Podpis(y): 
Lp. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i data 

1)       

2)       

  

                                                      
7
 Wykonawca skreśla niepotrzebne 
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art. 25a ustawy – Dokument składany wraz z ofertą 
  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  JRP.271.1.1.2019 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz 
 

Adres do korespondencji: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 

Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków 
 

OŚWIADCZENIE Z ART. 25a USTAWY 
WYKONAWCA: 

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

   

   

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn  „Zespół Inspektora Nadzoru w Projekcie pn. 

„Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”” na podstawie art. 25a ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) oświadczam(y), że: 

1. Wykonawca: 

1) nie podlega wykluczeniu z postępowania, 

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 11 IDW polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów
8
: 

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

w następującym zakresie: 

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

3. W stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy.
9
 

4.  Na dzień składania ofert zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 

24 ust. 1 pkt 13–14, 16–20 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
10

 

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

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

PODPIS(Y): 

Lp. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawc(ów) 

Miejscowość 

i data 

      

      
 

                                                      
8
 Wypełnić jeśli dotyczy, w innym przypadku skreślić 

9
 Wypełnić jeśli dotyczy, w innym przypadku skreślić 

10
 Wypełnić jeśli dotyczy, w innym przypadku skreślić 
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Załącznik nr 3 – Wzór wykazu usług wykonanych – Dokument, który Wykonawca na wezwanie 

Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym w wezwaniu Zamawiającego terminie. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  JRP.271.1.1.2019 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz 

Adres do korespondencji: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 

Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków 
 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 
Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   
 

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn  „Zespół Inspektora Nadzoru w Projekcie 

pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”” na podstawie art. 25a ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) oświadczam(y), że:  

1. Wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione 

z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu 

informacji. 

2. Wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi spełniające wymagania opisane w pkt. 11.2.1) niniejszej 

IDW: 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Wartość zamówienia 

brutto w PLN 

Daty wykonania 

zamówienia 

Podmiot na rzecz, 

którego usługi zostały 

wykonane 

1.      

PODPIS: 

Lp. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów)  

Miejscowość  

i data 
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Załącznik nr 4 – Wzór Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 369) – 

Dokument, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy p.z.p. 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  JRP.271.1.1.2019 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz 

Adres do korespondencji: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 

Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

(należy podać nazwę Wykonawcy, w przypadku wspólników spółki cywilnej należy podać 

nazwę przedsiębiorcy tworzącego spółkę zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, a nie nazwę spółki cywilnej) 

Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Zespół Inspektora Nadzoru w Projekcie pn. 

„Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”” na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) oświadczam(y), że: 

1. wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną 

świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji  

2. reprezentowany przeze mnie (nas) Wykonawca
11

: 

1) nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego  

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli 

odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia / nie przynależy do żadnej grupy 

kapitałowej; 

2) przynależy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w 

przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
12

: 

L.p. Nazwa Wykonawcy Siedziba 

   

   
 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać ww. oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej pod adresem www.czystemiasto.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.  
 

PODPIS(Y): 

Lp. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawc(ów) 

Miejscowość 

i data 

      

      

  

                                                      
11

 Niepotrzebne skreślić 
12

 Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami,  

którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

http://www.czystemiasto.pl/
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Załącznik nr 5 – Wzór Oświadczenia ustanawiającego pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) (dotyczy konsorcjów, spółek 

cywilnych)  
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  JRP.271.1.1.2019 

ZAMAWIAJĄCY: 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz 

Adres do korespondencji: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 

Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków 
 

OŚWIADCZENIE USTANAWIAJĄCE PEŁNOMOCNIKA ZGODNIE Z ART. 23 UST. 2 USTAWY PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DOTYCZY KONSORCJÓW, SPÓŁEK CYWILNYCH) 
 

Ja niżej podpisany ……............................................................................……………………...........................  

działający w imieniu: ……….……................................................................................................................  
(podać nazwę przedsiębiorcy, spółki i adres) 

oraz 

ja niżej podpisany ….......……………………….................................................................................................  

działający w imieniu: …….………................................................................................................................  
(podać nazwę przedsiębiorcy, spółki i adres) 

oraz 

* ja niżej podpisany ............………………………...........................................................................................  

działający w imieniu: ……….……................................................................................................................  
(podać nazwę przedsiębiorcy, spółki i adres) 

* jako wspólnicy spółki cywilnej pn.: .…………………………........................................................................... 

z siedzibą w ............................................. przy ul. ................................................................................... 

ustalamy, że naszym pełnomocnikiem w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmin”, którego przedmiotem jest: „Zespół 

Inspektora Nadzoru w Projekcie pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu””będzie: 

Pan/Pani: ……………………………………………..........................................................……………….. 

Oświadczamy zgodnie, że wyżej wymieniony Pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania Nas  

w postępowaniu, o którym mowa wyżej, a w szczególności do: 

1) przygotowania i złożenia w naszym imieniu oferty, 

2) podpisania i parafowania w naszym imieniu wszelkich dokumentów związanych z wyżej wymienionym 

postępowaniem, 

3) potwierdzania w naszym imieniu za zgodność z oryginałem wszelkich dokumentów związanych  

z wyżej wymienionym postępowaniem, 

4) składania w naszym imieniu oświadczeń woli i wiedzy oraz składania wyjaśnień. 
 

PODPIS(Y): 

Lp. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawc(ów) 

Miejscowość 

i data 

      

      
* 

niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 6 – Wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – Dokument, który Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, 

zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym w wezwaniu Zamawiającego terminie. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  JRP.271.1.1.2019 

ZAMAWIAJĄCY: 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz 

Adres do korespondencji: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 

Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków 

WYKONAWCA: 

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

   

   

 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Zespół Inspektora Nadzoru w Projekcie pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego 

Centrum Recyklingu”” oświadczam(y), że: 

1. Wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

2. Do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy: 

Lp. Funkcja Imię i nazwisko 

 

Kwalifikacje 

zawodowe 

Uprawnienia Doświadczenie Wykształcenie  Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Informacje o 

podstawie do 

dysponowania 

osobami 

1.  Osoba, o której 

mowa w pkt. 

11.2.2) IDW 

       

2.  Osoba, o której 

mowa w pkt. 

11.2.3) IDW 
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3.  Osoba, o której 

mowa w pkt. 

11.2.4) IDW 

       

 

PODPIS(Y): 

Lp. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do 

podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawc(ów) 

Miejscowość 

i data 
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Załącznik nr 7 – Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne – Dokument, który Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć w 

wyznaczonym w wezwaniu Zamawiającego terminie. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  JRP.271.1.1.2019 

ZAMAWIAJĄCY: 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz 

Adres do korespondencji: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 

Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków 

WYKONAWCA: 

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

   

   

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O BRAKU WYDANIA WOBEC NIEGO PRAWOMOCNEGO WYROKU SĄDU LUB OSTATECZNEJ DECYZJI 

ADMINISTRACYJNEJ O ZALEGANIU Z UISZCZANIEM PODATKÓW, OPŁAT LUB SKŁADEK NA 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE LUB ZDROWOTNE 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Zespół Inspektora Nadzoru w 

Projekcie pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”” oświadczam(y), 

że: 

1) wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną 

świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji 

2) wobec podmiotu, który reprezentuję(my)
 13 : 

 nie wydano prawomocnego wyroku Sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

 wydano prawomocny wyrok Sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

W przypadku zaznaczenia drugiego kwadratu w pkt 2) powyżej Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15) Ustawy Pzp przedstawia w załączeniu
14

: 

1) dokumenty potwierdzające dokonanie płatności ww. należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami: 

a) ………………… 

b) ………………… 

2) dokumenty potwierdzające zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności: 

a) ………………… 

b) ………………… 

 

4. PODPIS(Y): 

L.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość  

i data 

                                                      
13

 zaznaczyć właściwe 
14

 opisać, jeżeli dotyczy lub skreślić 
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podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów)  

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów)  
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Załącznik nr 8 – Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Dokument, który Wykonawca na wezwanie 

Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym w wezwaniu Zamawiającego terminie. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  JRP.271.1.1.2019 

ZAMAWIAJĄCY: 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz 

Adres do korespondencji: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 

Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków 

WYKONAWCA: 

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

   

   

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O BRAKU ORZECZENIA WOBEC NIEGO TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU 

UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Zespół Inspektora Nadzoru w 

Projekcie pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”” oświadczam(y), 

że: 

1) 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; 

2) wobec podmiotu, który reprezentuję(my) nie orzeczono, tytułem środka zapobiegawczego, zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne. 

 

4. PODPIS(Y): 

L.p. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów)  

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów)  

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość  

i data 
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Załącznik nr 9 – Wzór wykazu cen – Dokument składany wraz z ofertą 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  JRP.271.1.1.2019 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz 

Adres do korespondencji: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” 

Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków 

 

WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

(należy podać nazwę Wykonawcy, w przypadku wspólników spółki 

cywilnej należy podać nazwę przedsiębiorcy tworzącego spółkę 

zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, a nie nazwę spółki cywilnej) 

Adres(y) 

Wykonawcy(ów) 

   

   

 

WYKAZ CEN 

 

1. Zakres pozycji w Wykazie Cen powinien być odczytywany w powiązaniu ze wszystkimi 

dokumentami zawartymi w niniejszej SIWZ. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał 

się ze szczegółowym zakresem prac, które należy wykonać. Opisy pozycji podane w rozbiciu 

ceny nie powinny być traktowane jako ograniczenie zobowiązań Wykonawcy wynikających z 

Umowy. Opisy poszczególnych pozycji stanowią jedynie skrótowe oznaczenie zakresu prac, 

które są w pełni opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia – II części SIWZ. Cena ryczałtowa 

zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen jest ostateczna i 

wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane prace objęte tą pozycją, poza 

sytuacjami wskazanymi w § 12 Wzoru umowy w sprawie realizacji niniejszego zamówienia. 

2. Wyceniane wszystkie pozycje powinny mieć ceny wyrażone w zł. Całkowitą cenę ryczałtową 

oferty brutto należy obliczyć kalkulując wszelkie składniki cenotwórcze. Przy wycenianiu 

prac należy posługiwać się definicją ceny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 

maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 178). 

Wszystkie jednostkowe ceny oraz całkowita ryczałtowa cena oferty powinny być liczone do 

dwóch miejsc po przecinku. Ceny powinny być wpisane obok każdej pozycji Wykazu Cen. 

Pozycje zakresu prac, opisanych w Wykazie Cen, przy których nie umieszczono żadnej ceny, 

nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że koszt ich 

wykonania został wliczony w ceny innych pozycji Wykazu Cen.  

3. Płatności zostaną zrealizowane na podstawie wyszczególnionych w niniejszym Wykazie Cen 

pozycji, zgodnie z postanowieniami Umowy. 
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Lp. Nazwa Zadania Cena netto Kwota VAT 

– stawka 

23% 

Cena brutto 

1. Zadanie nr 3 – 

Zaprojektowanie i budowa 

hali sortowni w ZUOK Orli 

Staw (nie więcej niż 30% 

ceny ryczałtowej) 

Etap I*    

Etap II*    

Etap III*    

2. Zadanie nr 4 – 

Zaprojektowanie i budowa 

instalacji fermentacji oraz 

wiaty i boksów 

magazynowych w ZUOK Orli 

Staw (nie mniej niż 55% 

ceny ryczałtowej) 

Etap I*    

Etap II*    

Etap III*    

3. Zadanie nr 5 – 

Zaprojektowanie i budowa 

budynku socjalnego w ZUOK 

Orli Staw (nie więcej niż 5% 

ceny ryczałtowej) 

Etap I*    

Etap II*    

Etap III*    

4. Kontakt nr 6 – 

Zaprojektowanie i 

rozbudowa energetycznej 

sieci zasilające wraz z 

budową stacji 

transformatorowej (TR4) w 

ZUOK Orli Staw (nie więcej 

niż 10% ceny ryczałtowej 

brutto) 

Etap I*    

Etap II*    

Etap III*    

5. Całkowita Cena ryczałtowa oferty 

(suma pozycji od 1 do 4) – do 

przeniesienia do punktu 4.3) 

Formularza oferty  

   

*UWAGA! 
Cena za wykonanie Etapu I nie może wynosić więcej niż 2% ceny ryczałtowej za nadzór nad 
danym Zadaniem 
Cena za wykonanie Etapu II nie może wynosić mniej niż 83% ceny ryczałtowej za nadzór nad 
danym Zadaniem 
Cena za wykonanie Etapu III nie może wynosić więcej niż 15% ceny ryczałtowej za nadzór nad 
danym Zadaniem 

 

PODPIS(Y): 

Lp. Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby 

(osób) upoważnionej(ych) 

Podpis(y) osoby(osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 

Pieczęć(cie) 

Wykonawc(ów) 

Miejscowość 

i  data 
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do podpisania oferty w 

imieniu Wykonawcy(ów) 

oferty w imieniu Wykonawcy(ów) 
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II CZĘŚĆ  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inspektora Nadzoru przez Zespół 

Inspektora Nadzoru (ZIN) w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją Zadań 

nr 3, 4, 5 i 6 w ramach Projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum 

Recyklingu” dofinansowywanego ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś 

priorytetowa, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, nr POIS.02.02.00-00-

0017/17, tj.: 

1) Zadanie nr 3 – „Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw” 

Opracowanie dokumentacji projektowej (na podstawie otrzymanych wytycznych 

dostawcy technologii sortowni oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego) oraz wykonanie 

robót budowlanych polegających na: budowie nowej hali sortowni odpadów oraz 

niezbędnej adaptacji i modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z 

lokalizacją nowej hali sortowni; adaptacji istniejącego zaplecza – wiaty magazynowej (w 

tym jej częściowa rozbiórka oraz niezbędna przebudowa części  wiaty magazynowej 

pozostającej po rozbiórce, konieczna do jej funkcjonowania); boksów magazynowych na 

surowce oraz układu drogowego (w tym nowa powierzchnia z asfaltobetonu) w rejonie 

nowej hali sortowni. Dodatkowo wykonawca w ramach Zadania nr 3 zobowiązany będzie 

wykonać w szczególności sieci: kanalizacji ścieków technologicznych, kanalizacji 

deszczowej czystej, kanalizacji deszczowej brudnej, wodociągowej, ciepłociągu oraz 

elektroenergetycznej. 

Budynek sortowni przewiduje się wykonać jako halę jednonawową, w konstrukcji stalowej 

lub mieszanej: żelbetowej prefabrykowanej i stalowej.  

Nowa hala sortowani odpadów będzie posiadać wymiary wewnętrzne (w świetle, 

dostępne dla zabudowy technologii) 58 x 40 x 14 m (dł. x szer. x wys. do dolnych 

konstrukcji dachu). W uzasadnionych przypadkach wysokość wewnętrzna do dolnych 

konstrukcji dachu, w świetle - dostępna do zabudowy technologii, może zostać 

zwiększona z 14 m do maksimum 15 m. 

Zostanie ona zrealizowana na obszarze istniejącego ciągu komunikacyjnego i będzie 

dłuższym bokiem przylegała do istniejącej hali sortowni od jej strony południowej. 

Realizacja hali będzie wymagała rozbiórki północnej części wiaty magazynowej. Wymiary 

rozbiórki w rzucie ok. 23 x 27 m. 

Część wiaty jaka pozostanie po rozbiórce i modernizacji, przylegająca do nowej hali 

sortowni od strony południowej będzie miała wymiary ok. 22,98 x 26,75 m. Nowa hala 

sortowni wyposażona będzie w następujące instalacje: 

a) instalacje wodociągową, w tym ciepłej wody użytkowej (c.w.u) oraz hydrantową 

(p.poż.), 

b) instalację kanalizacji sanitarnej, 

c) instalację ogrzewania centralnego, 

d) instalację wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,  

e) instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 
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f) instalację systemu sygnalizacji pożaru (SSP), 

g) instalację elektryczną, 

h) instalację sterowania, 

i) instalację odgromową i uziemień, 

j) instalację telewizji przemysłowej (CCTV), 

k) instalację telekomunikacyjną, 

l) instalację kanalizacji technologicznej, 

Nowo realizowane w ramach przedmiotowego Zadania sieci uzbrojenia (wodociągowa; 

kanalizacji bytowo-sanitarnej, technologicznej, deszczowej; zasilanie w energię 

elektryczną; telekomunikacyjna; telewizji przemysłowej (CCTV)) oraz instalacje 

wewnątrzobiektowe Wykonawca przedmiotowego Zadania przyłączy (jeśli to możliwe) do 

istniejących instalacji i sieci wewnątrzzakładowych ZUOK, przebudowanych częściowo w 

ramach niniejszego Zadania nr 3, a częsciowo w ramach innych Zadań. 

 

2) Zadanie nr 4 – „Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów 

magazynowych w ZUOK Orli Staw” 

Kontrakt niniejszy wykonywany będzie w oparciu o Warunki Ogólne Kontraktu, 

przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów 

Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, 

CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria – Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz 

Projektowania i Budowy DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ 

ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, 4 

wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999) 

ISBN: 83–86774–28–2 oraz opracowane przez Zamawiającego Warunki Szczególne 

Kontraktu, które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych. 

 

Przedsięwzięcie obejmuje zakresem zaprojektowanie i budowę: 

 instalacji fermentacji odpadów, 

 wiaty i boksów magazynowych, 

 sieci,  

oraz obiektów infrastruktury towarzyszącej (związanej z obsługą podstawowych 

segmentów technologicznych, w tym infrastruktury drogowej (place) oraz infrastruktury 

technicznej, w tym stacji transformatorowej, a także wykończenia i wyposażenia 

rozbudowanej kotłowni w budynku socjalnym). 

a) Zadanie 4.1. - „Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji w ZUOK Orli Staw” 

Główne obiekty wchodzące w skład planowanej instalacji do fermentacji odpadów 

i) hala retencjonowania, przygotowania i podawania odpadów, 

ii) fermenter (1 szt.) w technologii ciągłej suchej poziomej, 

iii) fermehala (moduł) odwodnienia/odbioru pofermentatu, 

iv) moduł oczyszczania powietrza – biofiltr poziomy i płuczka kwaśna, 

v) zbiornik/zbiorniki na odcieki frakcji BIO (nawóz płynny), 

vi) instalacja oczyszczania biogazu, 

vii) zbiornik biogazu, 
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viii) zespół kogeneracyjny, 

ix) pochodnia do spalania biogazu, 

Infrastruktura towarzysząca (drogi i place, zewnętrzne uzbrojenie terenu, w tym 

stacja transformatorowa, boksy magazynowe, zbiorniki, taśmociągi, podajniki spiralne 

etc.). 

b) Zadanie 4.2. - „Zaprojektowanie i budowa wiaty i boksów magazynowych w ZUOK 

Orli Staw” 

Przedsięwzięcie obejmuje zakresem zaprojektowanie i budowę wiaty magazynowej o 

powierzchni zabudowy ok. 600 m2 i kubaturze ok. 4000 m3 z wykorzystaniem 

(przeniesieniem) części istniejącej wiaty magazynowej przy placu doczyszczania kompostu 

częściowo rozebranej z powodu rozbudowy sortowni oraz budowę boksów 

magazynowych, w konstrukcji żelbetowej, zadaszonych, o łącznej powierzchni  około 600 

m2, wysokości w świetle 8,00 m. 

 

Dodatkowo przewiduje się przebudowę i rozbudowę infrastruktury i elementów 

zagospodarowania terenu:  

i) instalacje demontowane w obszarze rzutu obiektów budowanych i odtwarzane 

częściowo poza tym obszarem, częściowo w tym obszarze: sieć wodociągowa śr. 63 

mm, sieć wodociągowa śr. 110 mm, hydranty, latarnie wraz z podłączeniem, 

kanalizacja deszczowa brudna śr. 250 mm. Budowa nowych studzienek kanalizacji 

deszczowej brudnej; 

ii) w celu odprowadzenia przejętych przez kratki ściekowe wiaty odcieków należy 

wykonać kanalizację sanitarną prowadzącą odcieki do wskazanej przez 

Zamawiającego  w koncepcji przebudowy infrastruktury branży sanitarnej studzienki 

scieków technologicznych KT1; 

iii) w celu odprowadzenia przejętych przez odwodnienie liniowe boksów odcieków 

należy wykonać kanalizację sanitarną prowadzącą odcieki do wskazanej przez 

Zamawiającego koncepcji przebudowy infrastruktury branży sanitarnej studzienki 

ścieków technologicznych KT1; 

iv) należy wykonać odcinki kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe 

zebrane z dachu boksów oraz wiaty i podłączyć je do przebudowanej zakładowej 

kanalizacji deszczowej w miejscu studzienki KDc-2 wskazanej w koncepcji 

przebudowy infrastruktury branży sanitarnej. 

3) Zadanie nr 5 – „Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw” – 

umowa na wykonanie przedmiotowego Zadania została podpisana w dniu 5.12.2018 r. 

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie oraz wykonanie: 

a) Wykonanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej w celu uzyskania 

przez Zamawiającego ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, w 

tym projektu wykonawczego, koniecznej do realizacji przedmiotu Umowy i uzyskanie 

wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz opinii i zgód odpowiednich urzędów i 

instytucji; 

b) Uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień do przekazania budynku do 

użytkowania; 
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c) Pełnienie nadzoru autorskiego; 

d) Dobudowanie do istniejącefo budynku socjalnego dalszej części parterowej o 

powierzchni zabudowy 366 m2 i kubaturze ok. 1785 m3 oraz przebudowa części 

istniejącej budynku w niezbędnym zakresie, w tym wykonanie: 

i) robót ogólnobudowlanych, 

ii) robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

iii) robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych; 

iv) robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; 

v) dostawy wyposażenia i mebli 

e) Malowanie wszystkich pomieszczeń w istniejącym budynku socjalnym farbami 

emulsyjnymi; 

f) Przebudowa i rozbudowa infrastruktury i elementów zagospodarowania terenu; 

g) Przeprowadzenie prób wymaganych przepisami; 

h) Dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

4) Zadanie nr 6 – „Zaprojektowanie i rozbudowa energetycznej sieci zasilającej wraz z 

budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw” 

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie i rozbudowę energetycznej 

sieci zasilającej wraz z budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw. 

W ramach robót tego przedsięwzięcia przewiduje się prace w zakresie: 

a) modernizacji istniejącej rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej 01115; 

b) modernizacji głównego układu pomiarowego w stacji transformatorowej 01115; 

c) budowy rozgałęźnika SN; 

d) zasilania nowego rozgałęźnika SN; 

e) zasilania istniejącej stacji transformatorowej nr 01222; 

f) budowy nowej stacji transformatorowej TR4 w sąsiedztwie planowanej sortowni 

odpadów, w celu zasilenia jej nowej technologii; 

g) wyprowadzenie z rozdzielnicy SN zamontowanej w rozgałęźniku nowej abonenckiej 

linii kablowej do nowej abonenckiej kontenerowej stacji transformatorowej TR4 

zlokalizowanej przy planowanej sortowni odpadów w celu zasilania 

nowoprojektowanej sortowni; 

Zasilanie projektowanych obiektów wykonać należy z nowego rozgałęźnika SN 

zlokalizowanego na plecach stacji transformatorowej nr 01115.  

W tym celu z rozdzielnicy SN zamontowanej w rozgałęźniku (pole odpływowe nr 3) należy 

wyprowadzić nową abonencką linię kablową do nowej abonenckiej kontenerowej stacji 

transformatorowej TR4 zlokalizowanej przy planowanej nowej hali sortowni odpadów. 

2. Świadczenie usług nadzoru nad Zadaniami 3, 4, 5 i 6 charakteryzuje się różnym nakładem 

pracy w poszczególnych okresach realizacji Projektu, w związku z czym wyróżnić można 

następujące etapy: 

1) Etap I: opiniowanie dokumentacji projektowej budowlanej niezbędnej do uzyskania 

ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę. I etap obejmuje także doradztwo 
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Zamawiającemu w zakresie przeprowadzanych postępowań o wybór Wykonawców Zadań 

podlegających nadzorowi oraz udział w uzyskiwaniu pozwolenia na budowę, jeśli będzie 

wymagany; 

2) Etap II: od dnia rozpoczęcia budowy, zgodnie z art. 41 ustawy Prawo budowlane, do dnia 

zakończenia robót (potwierdzonego wpisem w Dziennikach budowy) w ramach Zadań nr 

3 lub 4 lub 5 lub 6. II etap obejmuje w szczególności: konsultowanie i weryfikację 

dokumentacji projektowej wykonawczej, przekazywanie terenu budowy, nadzorowanie i 

rozliczanie robót budowlanych, uczestniczenie w odbiorach robót na Zadaniach objętych 

nadzorem; 

3) Etap III: od dnia zakończenia robót (potwierdzonego wpisem w Dziennikach budowy) do 

dnia podpisania przez Zamawiającego oraz wykonawców Protokołów Odbiorów 

Końcowych (dotyczy Zadań nr 3, 5, 6) lub Świadectwa Przejęcia (dotyczy Zadania nr 4) w 

ramach Zadań objętych nadzorem, z zastrzeżeniem, że dla Zadania nr 4 etap III obejmuje 

również udział w Próbach Końcowych, które odbędą się po uzyskaniu ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie instalacji fermentacji, jeżeli będzie to wymagane. III etap 

obejmuje w szczególności: współpracę przy uzyskiwaniu ostatecznych pozwoleń na 

użytkowanie dla poszczególnych obiektów powstałych w ramach nadzorowanych Zadań, 

współpracę z Zamawiającym przy rozliczaniu końcowym danego Zadania oraz przy 

sprawozdawczości rzeczowo-finansowej Projektu. 

 

Zadaniem ZIN jest sprawowanie efektywnego nadzoru budowlanego nad realizacją Projektu 

zapewniającego prawidłowe wykonanie wszystkich Zadań objętych niniejszym zamówieniem 

i uzyskanie zaplanowanych efektów użytkowych, finansowych, przy zachowaniu 

maksymalnej ochrony środowiska w trakcie budowy. 

 

3. Termin realizacji: do 42 miesięcy od dnia zawarcia Umowy w sprawie realizacji niniejszego 

zamówienia. 

4. W ramach pełnienia funkcji ZIN Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1) pełnienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1202 ze zm.) czynności nadzoru inwestorskiego nad Zadaniami nim objętymi 

w zakresie specjalności: 

a) konstrukcyjno – budowlanej, 

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych i AKPiA oraz monitorowanie postępu robót wraz ze 

sporządzaniem raportów na życzenie Zamawiającego dotyczących wykonania 

rzeczowego i finansowego w odniesieniu do harmonogramów rzeczowo-finansowych i 

realizacyjnych; 

2) znajomości przepisów wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych 

przepisów i wytycznych, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją 

nadzorowanych Zadań; ZIN będzie przestrzegał tych praw, przepisów i wytycznych 
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podczas realizacji inwestycji; 

3) współpracy z Zamawiającym w zakresie koordynacji procesu inwestycyjnego; 

4) analizowania i weryfikowania dokumentów sporządzonych przez wykonawców 

nadzorowanych Zadań oraz autorów z ramienia nadzoru autorskiego na etapie realizacji 

tych Zadań wraz z opracowaniem pisemnej opinii odnoszącej się w szczególności do 

zgodności dokumentów lub jej braku z postanowieniami Zadań, 

5) współpracy z Zamawiającym przy rozliczeniach rzeczowo-finansowych Projektu oraz 

sprawozdawczości, w zakresie wymaganym przez instytucje finansujące oraz rozliczeniu 

końcowym Projektu; 

6) doradztwa Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie 

realizacji Projektu; 

7) doradztwa merytorycznego dotyczącego realizacji Projektu. 

5. Do obowiązków ZIN należy w szczególności: 

1) nadzór inwestorski nad realizacją   

2) doradztwo Zamawiającemu w zakresie przeprowadzanych postępowań o wybór 

Wykonawców Zadań podlegających nadzorowi jeśli przed podpisaniem Umowy 

wynikającej niniejszego zamówienia nie zakończono tych postępowań; 

3) konsultowanie, weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji projektowych nadzorowanych 

Zadań na każdym etapie ich powstawania, od koncepcji architektoniczno – funkcjonalnych 

/ technologicznych, przez projekty budowlane, projekty wykonawcze, projekty 

technologiczne, skończywszy na operatach kolaudacyjnych w tym na projektach i 

dokumentacjach powykonawczych oraz programach szkoleń; 

4) przygotowanie i udział w protokolarnym przekazaniu terenów budowy dla poszczególnych 

nadzorowanych Zadań; 

5) kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników budowy i dokonywanie wpisów; 

6) reprezentowanie Zamawiającego na budowach poprzez sprawowanie kontroli  i 

egzekwowanie zgodności ich realizacji w szczególności z umową z wykonawcami 

nadzorowanych Zadań, dokumentacjami projektowymi, harmonogramami, zasadami 

wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, bhp, ppoż i 

normami oraz pozwoleniami na budowę, odpowiednimi zgłoszeniami; 

7) wydawanie poleceń Kierownikowi budowy odnośnie wykonywanych robót w przypadku 

wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu na placu budowy i poza nim, a 

związanej z realizacją któregokolwiek z nadzorowanych Zadań; 

8) podejmowanie decyzji o wstrzymaniu przez wykonawcę części lub całości robót, gdyby ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie dla zdrowia, życia, bezpieczeństwa, itp., bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę lub 

zgłoszeniem,; 

9) wnioskowanie do wykonawców nadzorowanych Zadań o usunięcie z terenu budowy 

każdej osoby zatrudnionej przez nich, która zachowuje się niewłaściwie, jest 

niekompetentna lub niedbała w swojej pracy; 

10) powiadamianie Zamawiającego o rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a 

stanem faktycznym na placu budowy wraz z określeniem czynności zaradczych z tym 

związanych; 
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11) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja własnej 

działalności z wymaganiami Zamawiającego; 

12) informowanie z wyprzedzeniem i uzgadnianie z Zamawiającym ewentualnych zmian,  

odstępstw od zakresu podstawowego inwestycji/zmian technicznych, robót 

tymczasowych, dodatkowych, uzupełniających, zamiennych, i innych powodujących 

wzrost kosztów inwestycji; 

13) wnioskowanie do Zamawiającego (po przeprowadzeniu stosownych analiz, sprawdzeń lub 

innych adekwatnych do sytuacji czynności) o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do 

dokumentacji projektowej, STWiOR lub dokumentacji budowy, do postanowień umowy, 

w tym zmianę terminu wykonania prac w Zadaniu, o ile taka zmiana nie wynika z winy lub 

zaniedbań wykonawcy Zadania; 

14) przedstawienie Zamawiającemu pisemnych opinii w sprawie potrzeby i metod wykonania 

robót tymczasowych, dodatkowych, uzupełniających, zamiennych, oraz ich wyceny przez 

wykonawców nadzorowanych Zadań, przy czym to do wykonawcy danego 

nadzorowanego Zadania będzie należało przygotowanie wniosku o roboty tymczasowe, 

dodatkowe/zamienne/uzupełniające wraz z uzasadnieniem i ich wyceną; 

15) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót tymczasowych, dodatkowych i 

zamiennych oraz dokonywanie ich odbioru i rozliczenia; 

16) weryfikowanie i akceptowanie harmonogramów rzeczowo – finansowych i ich korekt w 

porozumieniu z Zamawiającym i wykonawcami nadzorowanych Zadań. Nadzorowanie 

terminów i prawidłowości realizacji robót i dostaw; 

17) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przez wykonawców 

nadzorowanych Zadań przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 Prawa 

budowlanego;  

18) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; 

19) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych w szczególności instalacji, urządzeń 

technicznych i przewodów kominowych;  

20) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i 

przekazywanie ich do użytkowania;  

21) powiadamianie wykonawców nadzorowanych Zadań oraz Zamawiającego o wykrytych 

wadach wykonanych robót budowlanych oraz określenie zakresu robót niezbędnych do 

wykonania celem usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów 

wykonania;  

22) potwierdzanie i odbiór faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, usterek, 

niedoróbek, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy; 

23) we współpracy z Zamawiającym przygotowanie zlecenia usunięcia wad lub usterek 

innemu podmiotowi w przypadku gdy dany wykonaca nie usunie ich zgodnie z 

postanowieniami umowy, w szczególności w wyznaczonym terminie 

24) sporządzanie wszystkich dokumentów niezbędnych do prowadzenia przedmiotowego 

nadzoru i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonego nadzoru; 

25) w razie potrzeb zlecanie badań, pomiarów,  wykonania ekspertyz, kontrolnych badań 

laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych wykonanych robót; 

26) udzielanie wykonawcom nadzorowanych Zadań wszelkich dostępnych informacji i 
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wyjaśnień dotyczących danego Zadania; 

27) współdziałanie – porozumienie z autorem dokumentacji projektowej w zakresie 

sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego oraz wnioskowanie i uzyskiwanie od 

Projektanta zgody na ewentualne zmiany zaproponowane przez ZIN lub Zamawiającego w 

zakresie dokumentacji projektowej oraz pomoc Zamawiającemu w rozwiązaniu 

problemów z legalizacją ewentualnych zmian; 

28) identyfikowanie, wszędzie gdzie jest to możliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczeń 

ze strony wykonawców nadzorowanych Zadań i stron trzecich i bezzwłocznego 

informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym 

roszczeniom i ewentualnych ich rozwiązań; 

29) powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawców nadzorowanych 

Zadań oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym 

na terenie budowy; 

30) opiniowanie roszczeń wykonawców nadzorowanych Zadań składanych w trakcie realizacji 

robót pod kątem ich zasadności, w tym w odniesieniu do terminów wykonania robót 

ustalonych w umowach z wykonawcami i związanych z tym ewentualnych kar umownych; 

31) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a wykonawcą 

któregokolwiek z nadzorowanych Zadań, dotyczący realizacji inwestycji, wsparcie 

merytoryczne Zamawiającego, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i 

wyjaśnień dotyczących sporu i ewentualny udział w postępowaniach sądowych; 

32) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 

realizacją inwestycji; 

33) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych, w tym 

zapobieganie zastosowania wadliwych i niedopuszczonych wyrobów budowlanych do 

stosowania w budownictwie, w tym w szczególności: 

a) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów, 

b) weryfikacja dokumentów, zezwoleń, deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów, 

itd., kontrolowanie dokumentów jakości, aprobat,deklaracji zgodności, atestów, 

materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewiodzianych do 

wbudowania i wykorzystania przy realizacji prac, 

c) zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez wykonawców 

nadzorowanych Zadań, 

d) zatwierdzanie wniosków materiałowych, w tym zatwierdzanie przed wbudowaniem 

materiałów i półwyrobów oraz dokonywanie ich oceny jakościowej i zgodności z 

wymaganiami obowiązujących norm, 

e) zlecanie wykonawcom nadzorowanych Zadań wykonania dodatkowych badań 

materiałów budzących wątpliwość co do ich jakości, 

f) w przypadku propozycji wbudowania przez któregokolwiek z wykonawców 

nadzorowanych Zadań materiałów zamiennych, jednakże spełniających parametry 

techniczne wymagane w dokumentacji projektowej w zgodzie z umową z 

wykonawcami nadzorowanych Zadań, sztuką budowlaną i ustawą Pzp; wykonawcy 

nadzorowanych Zadań winni bezwzględnie uzyskać pisemne: akceptację Projektanta, 

ZIN i Zamawiającego; 
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34) organizowanie, przeprowadzanie i dokonywanie, po uprzednim zawiadomieniu 

Zamawiającego, czynności odbiorów częściowych i końcowego dla poszczególnych części 

Zadań od wykonawców nadzorowanych Zadań, a w szczególności: 

a) sprawdzenie gotowości do odbioru, 

b) przeprowadzenie komisyjnych odbiorów częściowych i końcowych,  

c) sporządzanie protokołów odbiorowych; 

35) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu podpisanych protokołów odbiorów 

częściowych (poza robotami budowlanymi ulegającymi zakryciu lub zanikających) 

nadzorowanych Zadań wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac – jeżeli 

odbiorowi towarzyszyć będą rozliczenia finansowe,  

36) nadzorowanie i egzekwowanie zaleceń komisji odbiorowej, w tym usunięcia przez 

wykonawców nadzorowanych Zadań stwierdzonych usterek i wad odbiorowych; 

37) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; 

38) weryfikacja przedstawionego przez Wykonawcę rozliczenia umowy na roboty budowlane 

w przypadku odstąpienia od realizacji umowy na roboty budowlane lub jej 

wypowiedzenia; 

39) kontrolowanie przestrzegania zasad BHP oraz utrzymania porządku na terenie budowy 

przez wykonawców nadzorowanych Zadań; 

40) żądanie od Kierowników budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót; 

41) uczestniczenie w: 

a) prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych; 

b) prowadzonych rozruchach mechanicznych i technologicznych – jeżeli to będzie 

wymagane;  

c) procedurze uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie dla nadzorowanych Zadań w 

ramach Projektu;  

42) organizacja rad budowy, w tym: zwoływanie cyklicznych rad oraz na każdą prośbę 

Zamawiającego i wykonawców nadzorowanych Zadań, sporządzanie Protokołów z rad 

budowy; 

43) wykonywanie raportów kwartalnych z postępu realizacji Zadań podlegających nadzorowi, 

które będą zawierały np. informację o postępie prac, ewentualnych opóźnieniach, 

kontrolę i rejestrację postępu robót, rejestrację zmian projektowych i wykonawczych, itp.; 

44) sporządzanie Raportów technicznych lub Raportów dotyczących sporów, na zasadach 

określonych w pkt. 6 Raporty poniżej; 

45) zapewnienie obecności Kierownika ZIN lub osoby przez niego wyznaczonej spośród osób 

wymienioych w ofercie Wykonawcy na terenie realizacji Projektu zgodnie z poniższymi 

wymaganiami: 

a) w trakcie trwania etapu I i III na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego, 

b) w trakcie trwania etapu II - co najmniej dwa razy w tygodniu po co najmniej 3 godziny 

na potwierdzenie czego Wykonawca prowadzić będzie Dziennik obecności dla 

Kierownika ZIN (ewentualna zmiana częstotliwości pobytów wymaga zgody 

Zamawiającego pod warunkiem rozliczenia w ciągu tygodnia 6 godzin obecności); 

Dopuszcza się, aby w przypadku urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności 
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Kierownika ZIN w trakcie trwania etapu II, zastępował go inny z inspektorów 

wymienionych w ofercie Wykonawcy. Dopuszczenie takie jest możliwe również w 

sytuacji, gdy w danym momencie nie ma konieczności obecności Kierownika ZIN 

(wynikającej z rodzaju nadzorowanych robót), a wymagana jest obecność inspektora 

innej branży. 

46) koordynacja przez Kierownika ZIN czasu pracy pozostałych członków ZIN w ramach 

nadzoru nad realizacją Projektu, przy czym Zamawiający oczekuje, iż w nagłych, 

nieprzewidzianych wypadkach przyjazd inspektora/inspektorów w miejsce realizacji 

Projektu nastąpi w ciągu 4 godzin od zawiadomienia przez Zamawiającego; 

47) dysponowanie przez wszystkich inspektorów ZIN czasem pracy w każdy czwartek w 

trakcie realizacji etapów I, II, III, przy czym w trakcie trwania etapu II realizacji umowy 

Kierownik ZIN w tym dniu ma obowiązek wykonywać nadzór na terenie realizacji Projektu 

– przewidywany dzień rad budowy i innych spotkań związanych z realizacją Projektu; 

48) egzekwowanie od wykonawców nadzorowanych Zadań obsługi geodezyjnej i 

inwentaryzacji powykonawczej robót; 

49) kontrola dokumentacji sporządzonej przez wykonawców nadzorowanych Zadań 

niezbędnej do dokonania odbiorów celem zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 

50) uczestnictwo w kontrolach i udzielanie odpowiedzi na pytania właściwych organów i 

instytucji (np. nadzór budowlany, straż pożarna, sanepid, NFOŚiGW w Warszawie); 

51) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:  

a) zapewnić zakwaterowanie dla zespołu i pokryć koszty podróży do miejsca 

zakwaterowania i z powrotem oraz podróży lokalnych, 

b) zapewnić obsługę sekretarską i administracyjną oraz sprzęt niezbędny do 

wykonywania obowiązków przez poszczególnych członków swojego zespołu, 

c) zapewnić biuro oraz zaplecze socjalne dla ZIN na terenie ZUOK Orli Staw (np. 

kontener) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

52) Wykonywania dokumentacji fotograficznej realizacji nadzorowanych Zadań, 

poszczególnych elementów nadzorowanych prac, również z czynności odbiorowych (w 

tym: odbiory częściowe, robót zanikających i ulegających zakryciu, itp.) i archiwizowanie 

za pomocą zdjęć w formie cyfrowej, z krótkim opisem czego dotyczą; 

53) zaakceptowanie przedłożonych przez wykonawców nadzorowanych Zadań programów 

zapewnienia jakości oraz planów BIOZ; 

54) w przypadku niewłaściwego wywiązywania się wykonawców nadzorowanych Zadań z 

umów zawartych z Zamawiającym inicjowanie działań celem egzekwowania należnych kar 

umownych za nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych; 

55) udzielanie wyjaśnień w porozumieniu z Zamawiającym oraz wykonawcami 

nadzorowanych Zadań, w przypadku jakichkolwiek rozbieżności w dokumentach 

kontraktowych dotyczących styków poszczególnych nadzorowanych Zadań i współudział 

w rozstrzyganiu sporów z tego wynikających; 

56) doradzanie w rozpatrywaniu i rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju wniosków, skarg i 

roszczeń związanych z realizacją nadzorowanych Zadań, m. in. od mieszkańców oraz 

uczestników procesu budowlanego, jak również dokonywanie oceny zasadności tych 
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roszczeń; 

57) zachowanie w poufności informacji objętych tajemnicą handlową, zawodową lub 

wynikającą z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych; 

58) dokonywanie w uzgodnieniu z Zamawiającym, wszelkich innych czynności, nie 

wymienionych w niniejszym OPZ, jakie okażą się niezbędne dla prawidłowego przebiegu 

realizacji Projektu oraz zabezpieczenia interesu Zamawiającego; 

59) współpraca z wykonawcami nadzorowanych Zadań przy sporządzaniu dla Zamawiajacego 

zestawień z parametrami zrealizowanej infrastruktury i przypisanych im wartości dla 

nowopowstałych środków trwałych (OT); 

60) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz usuwanie 

stwierdzonych protokolarnie wad i usterek; 

61) niezależnie od zakresu obowiązków określonych w niniejszym OPZ do zadań ZIN należy 

wykonywanie wszystkich innych czynności ZIN określonych w nadzorowanych Zadaniach 

oraz wynikających z obowiązującego prawa w szczególności ustawy Prawo budowlane. 

6. Raporty 

Wykonawca niniejszego zamówienia sporządza raporty w czasie trwania Umowy na 

realizację niniejszego projektu w zakresie i terminach określonych poniżej. Wzory 

poszczególnych raportów zostaną opracowane przez ZIN i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

1) Raport wstępny (otwarcia). 

W okresie 30 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą nadzorowanego Zadania 

umożliwiającej rozpoczęcie realizacji niniejszego zamówienia Kierownik ZIN przedłoży 

Zamawiającemu Raport Otwarcia zawierający komentarz dotyczący ogólnej organizacji 

danego Zadania, listę trudności jakie mogą wyniknąć w początkowym okresie realizacji 

Zadania, zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas 

realizacji Zadania i zaproponuje sposoby ich rozwiązania. Ze względu na podpisanie w 

dniu 5.12.2018 r. umowy z wykonawcą Zadania nr 5 Raport otwarcia dla Zadania nr 5 

Wykonawca przedstawi w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia. 

2) Raporty kwartalne 

Kierownik ZIN przez cały okres realizacji Projektu sporządza raporty kwartalne dotyczące 

wszystkich z nadzorowanych Zadań zbiorczo. Każdy Raport będzie zawierał:  

a) opis postępu nadzorowanych Zadań, powstałych problemów, propozycje rozwiązania 

tych problemów,  

b) zaangażowanie sił i środków Wykonawcy,  

c) zaangażowanie finansowe,  

d) postęp robót, dostaw i usług oraz płatności w powiązaniu z planem na każdy kwartał,  

e) plan realizacji nadzorowanych Zadań oraz płatności na kolejny kwartał,  

f) dokumentację, w tym w szczególności fotograficzną, potwierdzającą postęp 

nadzorowanych Zadań,  

g) listę poleceń zmian z wartością odnośnych robót, dostaw i usług oraz wartością netto 

polecenia zmian,  
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h) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.  

Raport kwartalny należy sporządzić i dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 20 dnia 

roboczego miesiąca następującego po kwartale, którego ten raport dotyczy. 

3) Raport techniczny. 

ZIN przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na pisemne żądanie Zamawiającego) raport 

informujący o problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji 

nadzorowanych Zadań. Taki raport będzie wymagany m.in. wtedy, kiedy wystąpią 

poważne zmiany w dokumentacji projektowej. 

Raport techniczny powinien zawierać, np.: 

a) założenia, na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa, 

b) zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny 

zaproponowanej zmiany, 

c) zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe 

wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu, 

d) kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian, 

e) opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w 

stosunku do oryginalnych, ofertowych rozwiązań, 

f) szacowane koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w 

porównaniu z ofertą Wykonawcy nadzorowanych Zadań, 

g) rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych.  

4) Raport dotyczący sporu. 

ZIN przedłoży Zamawiającemu, na jego pisemne żądanie „Raport dotyczący sporu” w 

każdym przypadku, gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między 

Zamawiającym a Wykonawcą nadzorowanych Zadań, dotyczący realizacji inwestycji, a 

także wraz ze sporządzeniem protokołu odbioru końcowego dla wszystkich spraw 

spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji, w których Wykonawca nadzorowanych 

Zadań co prawda nie wszczął sporu sądowego, ale nie zgodził się ze stanowiskiem ZIN i 

Zamawiającego. Każdy „Raport dotyczący sporu” zawierał będzie szczegółowy opis 

zdarzeń i korespondencji dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do „Raportu 

dotyczącego sporu” powinny być załączone wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na 

przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie będzie wynikało to z 

korespondencji ZIN będzie zobowiązany do zawarcia w „Raporcie dotyczącym sporu” 

swego wyraźnego i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia 

dla podejmowanych w związku ze sporem rozstrzygnięć. 

5) Raport końcowy 

W ciągu 30 dni od zakończenia robót, dostaw i usług, wystawieniu protokołu odbioru 

końcowego robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy” zawierający: 

a) Krótki opis projektu. Działania przed rozpoczęciem inwestycji. 

b) Założenia projektowe. Zmiany projektowe w trakcie realizacji. 

c) Struktura zarządzania Wykonawcy. Struktura Nadzoru Inwestorskiego. 

d) Postęp robót. Uwagi do wykonania poszczególnych elementów robót. Odpowiednie 

pozycje głównych elementów robót. Osiągnięta jakość robót. Przyczyny wystąpienia 
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wad. 

e) Czas trwania umowy o roboty budowlane. Roszczenia. 

f) Końcowe rozliczenie wykonanych robót, dostaw i usług. 

g) Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji inwestycji dotyczące: Dokumentacji 

projektowej. Umowy na roboty, dostawy i usługi. Ogólnych i Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych. Czasu trwania umowy o roboty budowlane, dostawy i 

usługi. Technologii robót. Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty. 

 

Każdy z powyższych raportów należy sporządzić w 1 egzemplarzu i przekazać 

Zamawiającemu. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Plan lokalizacji obiektównadzorowanych w ramach przedmiotu 

zamówienia  na terenie ZUOK „Orli Staw” 

2. Załącznik nr 2 – Przewidywany harmonogram realizacji Zadań objętych niniejszym 

przedmiotem zamówienia 
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Załącznik nr 1 

PLAN LOKALIZACJI OBIEKTÓW NADZOROWANYCH W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA TERENIE ZUOK „ORLI STAW” 
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Załącznik nr 2 

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ OBJĘTYCH NINIEJSZYM PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 
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III CZĘŚĆ – WZÓR UMOWY 

 

UMOWA nr ........................ 

 

zawarta w dniu ………… roku pomiędzy: 

Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą przy pl. św. Józefa 5, 

62-800 Kalisz, NIP: 618-18-44-896, REGON: 250810478, wpisanym do rejestru związków 

międzygminnych pod numerem 175, reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………… 

zwanego dalej „Zamawiającym”, „Stroną”, 

a: 

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

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

reprezentowanym przez:  

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

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, „Stroną”, 

o następującej treści: 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej 

dalej „ustawą Pzp”, na: „Zespół Inspektora Nadzoru w Projekcie pn. „Modernizacja ZUOK Orli 

Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”” (dalej „przedmiot Umowy”), Strony zgodnie 

postanawiają, co następuje: 

 

DEFINICJE I INTERPRETACJA 

§ 1 

1. Integralne części Umowy stanowią w poniższej kolejności następujące dokumenty: 

1) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący jednocześnie Część II 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwany dalej „OPZ”; 

2) Załącznik nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w pozostałym zakresie); 

3) Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy.  

2. Dokumenty Umowy należy traktować jako wzajemnie objaśniające i uzupełniające się. 

Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą 

stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu usług ani do zmiany sposobu 

ich wykonania. 

3. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w ust.1. w 

stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, zawsze pierwszeństwo mają 

zapisy niniejszej Umowy, a następnie pierwszeństwo mają zapisy dokumentu wymienionego 

we wcześniejszej kolejności w ust.1. 

4. Nagłówki umieszczone w tekście Umowy mają charakter informacyjny i nie maja wpływu na 

interpretację niniejszej Umowy. 
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5. Następujące pojęcia używane w Umowie mają wskazane poniżej znaczenie: 

1) ZIN – Zespół Inspektora Nadzoru.; 

2) Inspektor Nadzoru - jeden z członków ZIN, właściwy ze względu na kompetencje do 

rozpatrzenia danego problemu; 

3) Projekt – projekt pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum 

Recyklingu” współfiannsowany ze środków UE, w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, II oś 

priorytetowa, działanie 2.2, nr umowy POIS.02.02.00-00-0017/17; 

4) Zadania - Zadania nr 3, 4, 5 i 6 wskazane w OPZ, realizowane w ramach Projektu 

„Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” nadzorowane 

przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy; 

5) Umowa – niniejszy dokument wraz z załącznikami do niego; 

6) Kluczowy personel – osoby wskazane w ofercie Wykonawcy do pełnienia nadzoru, 

posiadające udokumentowane odpowiednie kwalifikacje i spełniające wymagania 

określone stosownymi przepisami prawa w następujących specjalnościach: 

konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

7) Kierownik ZIN - Przedstawiciel Wykonawcy – osoba wyznaczona do łącznego pełnienia 

tych funkcji przez Wykonawcę. 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 2 

1. Przedmiotem Umowy jest zgodne z przepisami polskiego prawa budowlanego świadczenie 

przez Wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego przez Zespół Inspektora Nadzoru nad 

Zadaniami realizowanymi w ramach Projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako 

Regionalnego Centrum Recyklingu”, zwanego dalej „Projektem” w tym doradzanie 

Zamawiającemu przy podejmowaniu przez niego decyzji organizacyjnych, ekonomicznych i 

technicznych związanych z nadzorowanymi inwestycjami, zabezpieczenie interesów oraz 

reprezentowanie Zamawiającego wobec wykonawców Zadań: 

1) Zadania nr 3 – Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw; 

2) Zadania nr 4 – Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów 

magazynowych w ZUOK Orli Staw; 

3) Zadania nr 5 – Zaprojektowanie i budowa budynku socjalnego w ZUOK Orli Staw; 

4) Zadania nr 6 – Zaprojektowanie i budowa energetycznej sieci zasilającej wraz z 

budową stacji transformatorowej (TR4) w ZUOK Orli Staw. 

2. Świadczenie usług nadzoru nad Zadaniami 3, 4, 5 i 6 charakteryzuje się różnym nakładem 

pracy w poszczególnych okresach realizacji Projektu, w związku z czym wyróżnia się 

następujące etapy: 

1) Etap I: opiniowanie dokumentacji projektowej budowlanej niezbędnej do uzyskania 

ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę. I etap obejmuje także doradztwo 

Zamawiającemu w zakresie przeprowadzanych postępowań o wybór Wykonawców Zadań 

podlegających nadzorowi oraz udział w uzyskiwaniu pozwolenia na budowę, jeśli będzie 

wymagany; 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – III część – Wzór umowy 
 „Zespół Inspektora Nadzoru w Projekcie pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”” 

JRP.271.1.1.2019  Strona 55 z 71 

2) Etap II: od dnia rozpoczęcia budowy, zgodnie z art. 41 ustawy Prawo budowlane, do dnia 

zakończenia robót (potwierdzonego wpisem w Dziennikach budowy) w ramach Zadań nr 

3 lub 4 lub 5 lub 6. II etap obejmuje w szczególności: konsultowanie i weryfikację 

dokumentacji projektowej wykonawczej, przekazywanie terenu budowy, nadzorowanie i 

rozliczanie robót budowlanych, uczestniczenie w odbiorach robót na Zadaniach objętych 

nadzorem; 

3) Etap III: od dnia zakończenia robót (potwierdzonego wpisem w Dziennikach budowy) do 

dnia podpisania przez Zamawiającego oraz wykonawców Protokołów Odbiorów 

Końcowych (dotyczy Zadań nr 3, 5, 6) lub Świadectwa Przejęcia (dotyczy Zadania nr 4) w 

ramach Zadań objętych nadzorem, z zastrzeżeniem, że dla Zadania nr 4 etap III obejmuje 

również udział w Próbach Końcowych, które odbędą się po uzyskaniu ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie instalacji fermentacji, jeżeli będzie to wymagane. III etap 

obejmuje w szczególności: współpracę przy uzyskiwaniu ostatecznych pozwoleń na 

użytkowanie dla poszczególnych obiektów powstałych w ramach nadzorowanych Zadań, 

współpracę z Zamawiającym przy rozliczaniu końcowym danego Zadania oraz przy 

sprawozdawczości rzeczowo-finansowej Projektu. 

3. Szczegółowy przedmiot Umowy określa SIWZ w tym w szczególności OPZ, stanowiąca 

Załącznik nr 1 do Umowy. 

4. Poza zobowiązaniami opisanymi powyżej oraz w Załączniku Nr 1 do Umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu Umowy: 

a) należytej staranności jakiej można oczekiwać od profesjonalisty działającego na rynku 

w zakresie wykonywania nadzoru, najlepszej wiedzy technicznej, wymagań 

dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz robót, z SIWZ, 

projektami budowlanymi, wykonawczymi oraz specyfikacjami wykonania i odbioru 

robót budowlanych, 

b) wymogów jakości w zakresie przedmiotu Umowy, w tym wynikających z ustaw z dnia 

07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1202) dla materiałów 

stosowanych w budownictwie oraz z dnia 30 czerwca 2002r. o systemie oceny 

zgodności (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 155); 

2) nadzorowania i potwierdzania przestrzegania przez wykonawcę nadzorowanych Zadań 

wymogów jakości stawianych w Zadaniu/ach, a w czasie całego procesu realizacji Projektu 

Wykonawca będzie przestrzegał oraz zapobiegał nie stosowaniu regulacji prawnych 

wynikających w szczególności z prawa budowlanego, cywilnego, zamówień publicznych, 

umowy o dofinansowanie; 

3) Uzgadniania z Zamawiającym każdego projektu dokumentu dotyczącego spraw 

finansowych i technicznych przed ich podpisaniem (w tym protokołów odbiorów 

elementów robót i protokołów konieczności); 

4) Przestrzegania dobrych praktyk środowiskowych zgodnych z Polityką Środowiskową 

Zamawiającego, dostępną na stronie www.orlistaw.pl. 

5. Wykonawca oświadcza, że: 

1) znane mu są przepisy prawa polskiego oraz wszystkie zasady, a także wytyczne wymienione 

w Umowie, 
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2) personel Wykonawcy wymieniony w Umowie, będzie wykonywać swoje zadania zgodnie z 

obwiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną oraz obowiązkami wynikającymi z 

Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania przepisów, zasad, wytycznych i 

postanowień Umowy. 

 

RAPORTY WYKONAWCY 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu: Raport otwarcia i 

Raporty kwartalne z postępu realizacji Zadań i ze stanu realizacji Umowy, Raport końcowy, w 

razie potrzeby Raport techniczny bądź Raport dotyczący sporu zwane dalej „Raportami”. 

2. Zamawiający, w terminach określonych w ust. 3 powiadomi Wykonawcę o przyjęciu Raportu 

lub jego odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia. Każdy Raport podlega 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie: 

1) do 14 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu wstępnego, kwartalnego to 

Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego, 

2) do 30 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu technicznego, dotyczącego 

sporu, końcowego to Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w Raportach, Wykonawca 

zobowiązany jest je usunąć, a także dokonać niezbędnych uzupełnień wskazanych przez 

Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego.   

 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie wymagała tego realizacja 

przedmiotu Umowy, 

2) desygnowania swego przedstawiciela do udziału w naradach koordynacyjnych, radach 

budowy lub innych spotkaniach merytorycznych, jeśli zajdzie taka potrzeba, 

3) zapewnienia Wykonawcy pomocy w organizowaniu spraw formalnych w zakresie, w 

którym udział Zamawiającego jest przewidziany prawem lub Umową lub też udzieli mu 

odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji formalnej Zamawiającego w tych 

sprawach. 

2. Po stronie Zamawiającego jest zapewnienie na rzecz Projektu zasobów w postaci 

technologów gospodarki odpadami. . 

 

WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATOŚCI  

§ 5 

1. Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu Umowy jest całkowita cena ryczałtowa 

zaoferowana w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy. Wynagrodzenie 

ma charakter ryczałtowy i zawiera wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją 

przedmiotu Umowy wprost lub pośrednio określone niniejszą Umową. W szczególności 
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jakiekolwiek zmiany wykonawcy któregokolwiek z nadzorowanych Zadań oraz wydłużenie 

czasu jego realizacji nie uzasadnia podwyższenia wynagrodzenia, chyba że realizacja Zadania 

przekroczy termin umowy określony w § 6 ust. 1. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje 

wynagrodzenie i koszty transportu oraz koszty ogólne. Koszty ogólne zawierają w 

szczególności: koszty ubezpieczenia, podatki, szkolenia BHP, koszty zapewnienia biura z 

zapleczem dla personelu na terenie realizacji Projektu, wyposażenia biura i obsługi 

administracyjnej oraz zapewnienia łączności zgodnie z SIWZ oraz inne koszty niewymienione, 

a związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy w tym normalne ryzyko związane z 

okolicznościami, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, związane z 

faktem prowadzenia działalności gospodarczej. 

2. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe netto Wykonawcy w wysokości 

………………….. PLN (słownie: ………………………………… złotych) plus należny podatek VAT wg 

stawki 23 % w wysokości ...................... PLN (słownie: ………………………………… złotych), co 

stanowi łącznie całkowite wynagrodzenie brutto w wysokości ………………. PLN (słownie: 

…………………………………………………………………. złotych). 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, płatne będzie przez Zamawiającego 

na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 

…………………, w następujący sposób,:  

1) za wykonanie obowiązków wynikających z nadzoru nad Zadaniem nr 3 wynagrodzenie 

ryczałtowe netto w wysokości ………………….. PLN (słownie: ………………………………… złotych) 

plus należny podatek VAT wg stawki 23 % w wysokości ...................... PLN (słownie: 

………………………………… złotych), co stanowi łącznie kwotę brutto wynagrodzenia w 

wysokości ………………. PLN (słownie: …………………………………………………………………. złotych), 

przy czym: 

a) za wykonanie usługi etapu I dla Zadania nr 3 wynagrodzenie ryczałtowe netto w 

wysokości ………………….. PLN (słownie: ………………………………… złotych) plus należny 

podatek VAT wg stawki 23 % w wysokości ...................... PLN (słownie: 

………………………………… złotych), co stanowi łącznie kwotę brutto wynagrodzenia w 

wysokości ………………. PLN (słownie: …………………………………………………………………. 

złotych) płatne po uzyskaniu ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę; 

b) za wykonanie usługi etapu II dla Zadania nr 3 wynagrodzenie ryczałtowe netto w 

wysokości ………………….. PLN (słownie: ………………………………… złotych) plus należny 

podatek VAT wg stawki 23 % w wysokości ...................... PLN (słownie: 

………………………………… złotych), co stanowi łącznie kwotę brutto wynagrodzenia w 

wysokości ………………. PLN (słownie: …………………………………………………………………. 

złotych) płatne w równych ……… kwartalnych częściach; 

c) za wykonanie usługi etapu III dla Zadania nr 3 wynagrodzenie ryczałtowe netto w 

wysokości ………………….. PLN (słownie: ………………………………… złotych) plus należny 

podatek VAT wg stawki 23 % w wysokości ...................... PLN (słownie: 

………………………………… złotych), co stanowi łącznie kwotę brutto wynagrodzenia w 

wysokości ………………. PLN (słownie: …………………………………………………………………. 

złotych) płatne po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie i podpisaniu 

Protokołu Odbioru Końcowego dla Zadania nr 3; 
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2) za wykonanie obowiązków wynikających z nadzoru nad Zadaniem nr 4 wynagrodzenie 

ryczałtowe netto w wysokości ………………….. PLN (słownie: ………………………………… złotych) 

plus należny podatek VAT wg stawki 23 % w wysokości ...................... PLN (słownie: 

………………………………… złotych), co stanowi łącznie kwotę brutto wynagrodzenia w 

wysokości ………………. PLN (słownie: …………………………………………………………………. złotych), 

przy czym: 

a) za wykonanie usługi etapu I dla Zadania nr 4 wynagrodzenie ryczałtowe netto w 

wysokości ………………….. PLN (słownie: ………………………………… złotych) plus należny 

podatek VAT wg stawki 23 % w wysokości ...................... PLN (słownie: 

………………………………… złotych), co stanowi łącznie kwotę brutto wynagrodzenia w 

wysokości ………………. PLN (słownie: …………………………………………………………………. 

złotych) płatne po uzyskaniu ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę; 

b) za wykonanie usługi etapu II dla Zadania nr 4 wynagrodzenie ryczałtowe netto w 

wysokości ………………….. PLN (słownie: ………………………………… złotych) plus należny 

podatek VAT wg stawki 23 % w wysokości ...................... PLN (słownie: 

………………………………… złotych), co stanowi łącznie kwotę brutto wynagrodzenia w 

wysokości ………………. PLN (słownie: …………………………………………………………………. 

złotych) płatne w równych ……… kwartalnych częściach; 

c) za wykonanie usługi etapu III dla Zadania nr 4 wynagrodzenie ryczałtowe netto w 

wysokości ………………….. PLN (słownie: ………………………………… złotych) plus należny 

podatek VAT wg stawki 23 % w wysokości ...................... PLN (słownie: 

………………………………… złotych), co stanowi łącznie kwotę brutto wynagrodzenia w 

wysokości ………………. PLN (słownie: …………………………………………………………………. 

złotych) płatne po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, 

przeprowadzeniu Prób Końcowych i podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego dla 

Zadania nr 4; 

3) za wykonanie obowiązków wynikających z nadzoru nad Zadaniem nr 5 wynagrodzenie 

ryczałtowe netto w wysokości ………………….. PLN (słownie: ………………………………… złotych) 

plus należny podatek VAT wg stawki 23 % w wysokości ...................... PLN (słownie: 

………………………………… złotych), co stanowi łącznie kwotę brutto wynagrodzenia w 

wysokości ………………. PLN (słownie: …………………………………………………………………. złotych), 

przy czym: 

a) za wykonanie usługi etapu I dla Zadania nr 5 wynagrodzenie ryczałtowe netto w 

wysokości ………………….. PLN (słownie: ………………………………… złotych) plus należny 

podatek VAT wg stawki 23 % w wysokości ...................... PLN (słownie: 

………………………………… złotych), co stanowi łącznie kwotę brutto wynagrodzenia w 

wysokości ………………. PLN (słownie: …………………………………………………………………. 

złotych) płatne po uzyskaniu ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę; 

b) za wykonanie usługi etapu II dla Zadania nr 5 wynagrodzenie ryczałtowe netto w 

wysokości ………………….. PLN (słownie: ………………………………… złotych) plus należny 

podatek VAT wg stawki 23 % w wysokości ...................... PLN (słownie: 

………………………………… złotych), co stanowi łącznie kwotę brutto wynagrodzenia w 
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wysokości ………………. PLN (słownie: …………………………………………………………………. 

złotych) płatne w równych ……… kwartalnych częściach; 

c) za wykonanie usługi etapu III dla Zadania nr 5 wynagrodzenie ryczałtowe netto w 

wysokości ………………….. PLN (słownie: ………………………………… złotych) plus należny 

podatek VAT wg stawki 23 % w wysokości ...................... PLN (słownie: 

………………………………… złotych), co stanowi łącznie kwotę brutto wynagrodzenia w 

wysokości ………………. PLN (słownie: …………………………………………………………………. 

złotych) płatne po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie i podpisaniu 

Protokołu Odbioru Końcowego dla Zadania nr 5; 

4) za wykonanie obowiązków wynikających z nadzoru nad Zadaniem nr 6 wynagrodzenie 

ryczałtowe netto w wysokości ………………….. PLN (słownie: ………………………………… złotych) 

plus należny podatek VAT wg stawki 23 % w wysokości ...................... PLN (słownie: 

………………………………… złotych), co stanowi łącznie kwotę brutto wynagrodzenia w 

wysokości ………………. PLN (słownie: …………………………………………………………………. złotych), 

przy czym: 

a) za wykonanie usługi etapu I dla Zadania nr 6 wynagrodzenie ryczałtowe netto w 

wysokości ………………….. PLN (słownie: ………………………………… złotych) plus należny 

podatek VAT wg stawki 23 % w wysokości ...................... PLN (słownie: 

………………………………… złotych), co stanowi łącznie kwotę brutto wynagrodzenia w 

wysokości ………………. PLN (słownie: …………………………………………………………………. 

złotych) płatne po uzyskaniu ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę; 

b) za wykonanie usługi etapu II dla Zadania nr 6 wynagrodzenie ryczałtowe netto w 

wysokości ………………….. PLN (słownie: ………………………………… złotych) plus należny 

podatek VAT wg stawki 23 % w wysokości ...................... PLN (słownie: 

………………………………… złotych), co stanowi łącznie kwotę brutto wynagrodzenia w 

wysokości ………………. PLN (słownie: …………………………………………………………………. 

złotych) płatne w równych ……… miesięcznych częściach; 

c) za wykonanie usługi etapu III dla Zadania nr 6 wynagrodzenie ryczałtowe netto w 

wysokości ………………….. PLN (słownie: ………………………………… złotych) plus należny 

podatek VAT wg stawki 23 % w wysokości ...................... PLN (słownie: 

………………………………… złotych), co stanowi łącznie kwotę brutto wynagrodzenia w 

wysokości ………………. PLN (słownie: …………………………………………………………………. 

złotych) płatne po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie i podpisaniu 

Protokołu Odbioru Końcowego dla Zadania nr 6. 

4. Faktury, o których mowa w ust. 3 powyżej, płatne będą przelewem w ramach procedury split 

payment na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………………………………… 

prowadzony w ………… 

5. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT jest zatwierdzenie przez Zamawiającego 

wykonanych czynności przez Wykonawcę, potwierdzonych odpowiednim Raportem, 

zatwierdzonym przez Zamawiającego.  

6. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w języku 

polskim. 
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7. Zamawiający będzie dokonywał płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminie 

21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez 

Wykonawcę faktur VAT. 

8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Jeżeli któreś z nadzorowanych Zadań z wykonawcą zostanie z jakichkolwiek przyczyn 

przedłużone lub przerwane, a niewykonane w jego ramach prace projektowe lub roboty będą 

kontynuowane w ramach nowego Zadania, Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić 

nadzór nad dotychczasowym lub nowym Zadaniem w ramach wynagrodzenia określonego w 

Umowie. Powyższe będzie miało miejsce jeśli czas realizacji prac projektowych lub robót 

dotychczasowego lub nowego Zadania będzie zmieniony w stosunku do czasu realizacji 

Zadania przerwanego. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia swojej usługi w ramach 

umówionego w Umowie wynagrodzenia przez dodatkowy czas niezbędny do wykonania 

całego zakresu prac będących przedmiotem Zadania w terminie określonym w par. 6 ust. 1. 

W przypadku, gdy opisane wyżej zmiany spowodują, że Wykonawca będzie musiał świadczyć 

swoje usługi w terminie dłuższym niż określony w par. 6 ust. 1 Umowy, termin zakończenia 

Umowy zostanie wówczas zmieniony aneksem do Umowy a wynagrodzenie Wykonawcy z 

tego tytułu ulegnie zmianie poprzez wydłużenie płatności miesięcznych o ilość miesięcy 

pokrywających się z ilością miesięcy do końca Zadania. W takiej sytuacji wartość płatności 

miesięcznych za obsługę danego Zadania w wydłużonym okresie zostanie ustalona zgodnie z 

poniższą metodologią: 

1) przeliczyć stosunek % Zadania do wartości wszystkich Zadań obsługiwanych przez ZIN, 

2) uzyskaną w pkt 1 wartość procentową odnieść do wartości wynagrodzenia ZIN 

określonego w ust. 2 i w ten sposób wyliczyć wartość wynagrodzenia ZIN dotyczącego 

danego Zadania, 

3) odnieść pierwotną ilość miesięcy realizacji Zadania do wartości wynagrodzenia ZIN 

dot. danego Zadanie wyliczonego w pkt 2) i w ten sposób wyliczyć koszt miesięcznej 

obsługi Zadania przez ZIN w okresie podstawowym, 

4) wyliczoną w pkt 3) stawkę wynagrodzenia miesięcznego ZIN za obsługę Zadania 

zastosować do rozliczenia miesięcznego wynagrodzenia ZIN w wydłużonym okresie.  

10. Ustalenia powyższego ust. 9 obowiązują pod warunkiem, że przedłużony okres realizacji 

Umowy zamknie się w okresie finansowania POIiŚ 2014-2020, czyli do końca 2023 roku. W 

przeciwnym przypadku należy zawrzeć nową umowę na nadzór inwestorki w dodatkowym 

terminie. 

 

 

TERMINY 

§ 6 

1. Termin realizacji Umowy określa się na okres do 42 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.  

2. Inne terminy wykonania usług: 

1) wymagany termin weryfikacji przez Wykonawcę każdego z przekazanych opracowań 

dokumentacji projektowej lub dokumentów eksploatacyjnych – do 5 dni roboczych od 

przekazania opracowań przez Zamawiającego,  
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2) przewidywany okres wykonania prac projektowych, robót budowlanych, rozruchów 

technologicznych określa załącznik nr 2 do OPZ, terminy te mogą ulec zmianie, w 

szczególności w przypadku przedłużania się lub konieczności powtarzania procedur 

przetargowych,  

3) opracowanie Raportu końcowego – do 1 miesiąca od podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy dla ostatniego z nadzorowanych Zadań, 

4) opiniowanie korespondencji z Wykonawcą, innych opracowań kontraktowych np. 

harmonogramów rzeczowo-finansowych, wniosków materiałowych itp. – zgodnie z 

terminami określonymi w Zadaniach, przewidzianymi dla Zamawiającego lub ZIN.  

3. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania lub Projektu Wykonawca będzie zobowiązany 

do wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a zmiana terminu obowiązuje 

Strony Umowy od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnej informacji o podjęciu tego 

rodzaju decyzji przez Zamawiającego wraz z jej uzasadnieniem. Termin realizacji Zadania lub 

Projektu może ulec zmianie z uwagi na wystąpienie zdarzeń takich jak w szczególności: 

1) wystąpienie warunków pogodowych skutkujących wydłużeniem terminu wykonywania 

robót, 

2) przerwanie wykonywania Zadania z winy ich wykonawcy lub przez właściwe organy 

administracji rządowej lub samorządowej, lub w wyniku wykonalnego orzeczenia sądu, 

3) wystąpienie zdarzenia zewnętrznego nie dającego się przewidzieć, na które strony 

procesu inwestycyjnego nie mają wpływu, i którego skutkom nie można było zapobiec, 

nawet przy zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwia wykonanie zadania 

Zadania lub Projektu w całości lub w części, w szczególności: klęski żywiołowe i inne 

zdarzenia związane z działaniem sił przyrody, takie jak: trzęsienia ziemi, powódź, a także 

zdarzenia pozostające poza kontrolą i wolą stron procesu inwestycyjnego, takie jak 

wojna i działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, akty terroryzmu, skażenia 

radioaktywne, 

4) odkrycie na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów 

wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, 

5) wykrycie instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji 

projektowej i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a 

wymagających przebudowy w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, 

6) zmiana przepisów prawa, mająca wpływ na termin wykonania umowy,  

7) opóźnienie w rozpoczęciu i wykonywaniu przedmiotu umowy, którego nie można było 

przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności. 

4. Zmiana terminu realizacji Umowy będzie rozliczana zgodnie z § 5 ust. 9 Umowy. 

5. Przez dzień zakończenia realizacji Umowy Strony rozumieją dzień zatwierdzenia przez 

Zamawiającego Raportu końcowego Wykonawcy.  

 

PERSONEL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY 

§ 7 

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy pracą osób (Kluczowy personel) posiadających 

udokumentowane odpowiednie kwalifikacje i spełniających wymagania określone 

stosownymi przepisami prawa w następujących specjalnościach:  
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1) konstrukcyjno-budowlanej, 

2) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 

3) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.. 

2. Wykonawca powinien ustanowić także inspektorów nadzoru w innych branżach oraz inny 

personel, jeśli będzie to niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego. 

3. Osoby, którymi posłuży się Wykonawca w czasie realizacji Umowy muszą posiadać dobrą 

znajomość języka polskiego, aby mogły wykonywać swoje obowiązki bez trudności. W 

przypadku, gdy osoba taka/osoby nie włada biegle językiem polskim Wykonawca zapewni we 

własnym zakresie i w ramach wynagrodzenia umownego potrzebne tłumaczenie na ten język. 

4. Wykonawca oświadcza, że znane są mu przepisy ustawy Prawo budowlane dotyczące praw  

i obowiązków osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

5. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem 

technicznym i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, 

kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania 

umowy i będzie w stanie należycie wykonać usługi na warunkach określonych w umowie. 

6. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za dobór swojego peronelu oraz za ich 

odpowiednią liczbę, za ich kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia i doświadczenie w 

odpowiednich branżach. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada wykwalifikowany personel uprawniony do nadzorowania 

robót w specjalnościach wymienionych w ust. 1 oraz, że w jego imieniu funkcje te (Kluczowy 

personel) pełnić będą, zgodnie z ofertą Wykonawcy, odpowiednio: 

1) ……………………………………. – Przedstawiciel Wykonawcy – Kierownik ZIN – Inspektor 

nadzoru spracjalności konstrukcyjno-budowlanej  

2) ……………………………………. 

3) …………………………………… 

8. Wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zmianę Kluczowego personelu 

wymienionego w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy oraz Liście 

personelu. Zmiana taka jest możliwa po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu 

Zamawiającego i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę członka Kluczowego personelu w 

następujących przypadkach: 

1) jego śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

2) nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy lub umowy zawartej przez 

Wykonawcę z członkiem Kluczowego personelu; 

3) jeżeli jego zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.). 

10. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany członka Kluczowego personelu, jeżeli 

uzna, że nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje on swoje obowiązki wynikające z Umowy. 

11. Wykonawca obowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego, zmienić członka Kluczowego 

personelu, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie. 
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12. W przypadku zmiany członka personelu, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, 

osoba zaproponowana przez Wykonawcę musi spełniać wymagania określone dla danego 

członka personelu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

13. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca może udzielić urlopu członkom Kluczowego 

personelu, na następujących warunkach: 

1) terminy urlopów zostaną uprzednio uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego,  

2) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów członków Kluczowego  

personelu oraz zaproponować osoby ich zastępujące z co najmniej 1 miesięcznym 

wyprzedzeniem,  

3) wszystkie osoby zastępujące, w okresie urlopu członków personelu, muszą być 

zatwierdzone przez Zamawiającego, m.in. na podstawie dokumentów potwierdzających 

ich kwalifikacje. 

14. Wykonawca zapewni zastępczy personel dla osób, o których mowa w ust. 7, o wymaganych 

kwalifikacjach również na czas zwolnień lekarskich personelu wymienionego w ofercie. Musi 

w tej kwestii otrzymać zgodę Zamawiającego, zgodnie z ust. 13 niniejszego paragrafu. 

15. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności objęte przedmiotem Umowy, z 

zastrzeżeniem ust. 16. 

16. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 15 nie dotyczy osób pełniących samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na 

podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez 

nadzoru, w tym: inspektorów nadzoru. 

17. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 15. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 

wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 

wymienionych wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy, 

4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

18. W ramach wykonywania czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 17, na każde 

wezwanie Zamawiającego Wykonawca w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży 

Zamawiającemu w szczególności wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób, o których mowa w ust. 15: 

1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

3) inne dokumenty, 
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- zawierające 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 oraz zakres obowiązków 

pracownika. 

19. W dniu rozpoczęcia świadczenia usługi na terenie Zakładu Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu listę personelu, mającego uczestniczyć w wykonywaniu usługi, objętej 

niniejszą Umową. Lista podlega aktualizacji, każdorazowo, w przypadku zmiany tego 

personelu. 

20. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć swój personel przebywający na terenie ZUOK „Orli 

Staw” w identyfikatory zawierające co najmniej następujące dane: imię i nazwisko osoby, 

funkcja oraz nazwa Wykonawcy. 

21. Obowiązek, o którym mowa powyżej w ust. 20 dotyczy również personelu Podwykonawcy, 

przy czym identyfikatory personelu Podwykonawcy winny również dodatkowo zawierać 

nazwę Podwykonawcy. 

22. Zakazuje się przebywania personelu Wykonawcy, jak i Podwykonawcy na terenie ZUOK „Orli 

Staw” (poza Terenami Budowy nadzorowanych Zadań oraz zapleczem socjalnym dla ZIN) bez 

uzasadnionych potrzeb. 

23. Zmiana personelu ZIN (np. obsługi administracyjnej, jeżeli dotyczy), nie będącego 

Kluczowymi pracownikami, nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

24. Przed przystąpieniem do realizacji pełnienia usługi na terenie Zakładu Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców ze wskazaniem w nim nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, o ile są znane.  

25. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 

ust. 24, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych i prac. 

 

 

KOMUNIKACJA I POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 8 

1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, wniosek lub zaświadczenie 

Stron Umowy będzie dokonywane w formie pisemnej, z uwzględnieniem zapisów ust. 5 

niniejszego paragrafu. 

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym oraz nadzorowania 

wykonywania Umowy w imieniu Wykonawcy jest Kierownik ZIN – …………………………………… , 

tel. ………………………… , e-mail: ………………………… . 

3. Przedstawicielem Zamawiającego jest/są …………………………………… , tel. ………………………… , e-

mail: ………………………….  

4. Korespondencja pomiędzy Stronami Umowy będzie sporządzana w formie pisemnej w języku 

polskim. Korespondencja wysłana telefaksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo 

bezzwłocznie potwierdzona na piśmie przesyłką wysłaną za pośrednictwem publicznego 

operatora, firmy kurierskiej lub doręczona osobiście na następujące adresy Stron:  
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1) dla Zamawiającego: ……………………………… 

2) dla Wykonawcy: ……………………………… 

(Zamawiający zastrzega, że pliki przesyłane pocztą elektroniczną nie mogą być spakowane (w 

szczególności posiadać rozszerzenia „rar”, „zip” itp.) z uwagi na funkcjonujące u 

Zamawiającego zabezpieczenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego; przesłanie 

korespondencji na inny adres poczty elektronicznej należący do Zamawiającego będzie 

bezskuteczne). 

5. Każde polecenie Zamawiającego i przedstawicieli Zamawiającego, tj. osób reprezentujących 

Zamawiającego oraz osób przez niego upoważnionych (na podstawie niniejszej umowy lub 

doraźnych pełnomocnictw), przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne od momentu jego 

przekazania i winno zostać potwierdzone w formie pisemnej w terminie do 3 dni roboczych 

od jego przekazania.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego, tj. osób 

reprezentujących Zamawiającego oraz przez niego upoważnionych (na podstawie niniejszej 

umowy lub doraźnych pełnomocnictw).  

7. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie Zamawiającego wykracza poza jego 

uprawnienia lub poza zakres przedmiotu Umowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego, przedstawiając 

swoje stanowisko. W niniejszym zakresie ostateczną decyzję podejmuje Zamawiający i 

przekazuje ją pisemnie Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania 

powiadomienia od Wykonawcy.  

 

KARY UMOWNE 

§ 9 

1. W przypadku, stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca, lub jego personel, nie 

realizuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę, równocześnie wzywając go do prawidłowego wykonywania przedmiotu 

niniejszej umowy, w terminie wskazanym w wezwaniu. 

2. W przypadku, niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ust.1, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości całkowitego 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia w doprowadzeniu do prawidłowego wykonania usług, liczony od upływu 

wyznaczonego terminu, jednak nie więcej niż 20% całkowitego wynagrodzenia netto, o 

którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy. 

3. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy 

z zastrzeżeniem ust. 4, Zamawiający żąda od Wykonawcy usunięcia wad lub wzywa do 

terminowego wykonywania przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie i zapłacenia kary 

umownej w wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o 

którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, za każdą wadę lub każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, licząc od upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu lub określonego w 

umowie, jednak nie więcej niż 20% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 

ust. 2 Umowy. 
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4. W przypadku nieterminowego wykonania Raportów Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, 

każdorazowo karę umowną w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).  

5. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 2 i 3 wyniosą więcej niż 10% wartości 

całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, 

Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić ze skutkiem natychmiastowym 

od umowy z winy Wykonawcy, bądź zażądać stosownego obniżenia wynagrodzenia. 

6. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 

Wykonawcę zobowiązany on będzie do zapłaty tytułem kary umownej kwoty w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 2 Umowy.  

7. Naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu 

zostaną zapłacone w terminie 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy stosownego 

oświadczenia wraz z naliczeniem kar umownych i mogą być potrącane z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia, z dowolnej przysługującej Wykonawcy transzy płatności bez 

konieczności wysyłania odrębnego wezwania o zapłatę kary umownej, na co Wykonawca 

wyraża zgodę.  

8. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego 

zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy, tytułem kary umownej, kwoty w 

wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 2 Umowy. 

9. Zamawiający, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających wysokość kwot kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

§ 10 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

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

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie najpóźniej do upływu 42 miesięcy od 

dnia zawarcia niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

a) Wykonawca utraci zdolność finansowania zobowiązań, wynikających z niniejszej 

Umowy, 

b) jeżeli Wykonawca nie podjął, w terminie umownym, wykonywania obowiązków, 

wynikających z niniejszej Umowy lub też przerwał ich wykonywanie, z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego, na okres dłuższy niż 7 dni, 

c) jeżeli Wykonawca, mimo wcześniejszego wezwania do należytego wykonywania jego 

obowiązków umownych, nadal wykonuje je niezgodnie z postanowieniami niniejszej 

Umowy lub bez wymaganej staranności i dbałości o interes Zamawiającego,  

d) jeżeli kary umowne, należne Zamawiającemu od Wykonawcy, wyniosą więcej niż 10% 

wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej 

Umowy, 
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e) jeżeli Wykonawca nie złoży propozycji zmian personelu kluczowego w warunkach 

opisanych w § 7, przy czym odstąpienie następuje w terminie 7 dni od dnia, w którym 

propozycja zmiany personelu kluczowego powinna najpóźniej zostać złożona 

Zamawiającemu, 

f) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy jeśli po dwukrotnym pisemnym upomnieniu przez Zamawiającego i 

upływie czasu, który był konieczny na dopełnienie jakiegokolwiek zobowiązania 

wynikającego z niniejszej umowy nie wypełnił go, 

g) zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 4 pkt. 2 niniejszego paragrafu. 

3. W przypadkach odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2, Wykonawca ma 

prawo żądać wynagrodzenia należnego za zakres prac wykonanych do dnia odstąpienia od 

Umowy i potwierdzonych przez Zamawiającego, pomniejszonego o dokonane potrącenia, 

zgodnie z postanowieniami Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości prawo Zamawiającego do rezygnacji z 

realizacji zamówienia objętego Umową jak i zamówienia na wykonanie robót budowlanych 

w formule „zaprojektuj i wybuduj” (całości lub zakończonej części) i oświadcza, iż godzi się 

na to bez dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego na 

poniższych zasadach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ust. 1 i 2 

ustawy Pzp).; 

2) w razie ograniczenia usług ZIN do dotychczas wykonanych, w sytuacji gdy środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części Projektu, nie zostaną Zamawiającemu przyznane. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 11 

Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. 

 

ZMIANA UMOWY 

§ 12 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

2. Zmiana postanowień umowy jest dopuszczalna w przypadkach określonych przepisami 

ustawy Pzp, a ponadto w sytuacjach i na zasadach wskazanych poniżej postanowień. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do 

treści zawartej oferty w zakresie: 

1) terminów, w następujących przypadkach: 
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a) zmiany terminu lub zasad realizacji Projektu dofinansowanego ze środków Funduszu 

Spójności w ramach POIiŚ, w tym zmiany zasad kwalifikowania wydatków, 

b) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku: 

 wydłużenia procedur udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu, 

 zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu szczególnie niesprzyjających 

warunków atmosferycznych do wykonania robót budowlanych składających się na 

Projekt, 

 wystąpienia siły wyższej, 

 z powodu nie przewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego, 

 jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub 

dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy któregokolwiek z 

nadzorowanych Zadań, 

 o którym mowa w § 5 ust. 9-10, § 6 ust. 3 niniejszej Umowy, 

2)  wynagrodzenia, płatności w zakresie: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, 

e) o którym mowa w § 5 ust. 9-10 niniejszej Umowy, 

- jeżeli zmiany określone w lit. a), b), c) i d) będą miały wpływ na koszty wykonania 

Umowy przez Wykonawcę. 

3) zmiany personelu kluczowego Wykonawcy wskazanego w ofercie, na zasadach 

określonych w § 7 Umowy, 

4) w przypadku uchwalenia lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

krajowego i wspólnotowego oraz wytycznych, zaleceń i dokumentów programowych 

Funduszu Spójności, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po zawarciu Umowy, a z 

których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian do Umowy, 

5) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z umów, wytycznych, 

zaleceń, decyzji lub innych dokumentów, którymi stroną lub autorem będą instytucje 

finansujące w zakresie realizacji POIiŚ, 

6) zmiany numeru rachunku bankowego. 

4. Żadna zmiana nie może odnosić się do zdarzeń uprzednio dokonanych, a skuteczność zmiany 

nie ma mocy wstecznej.  

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 2) lit. a) powyżej Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających 

stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
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faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 2) lit. b) powyżej Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po 

zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację 

wynagrodzenia. 

Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej 

albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie 

akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, 

które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, w szczególności koszty podwyższenia 

wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej. 

7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 2) lit. c) powyżej Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po 

zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których 

mowa w ust. 3 pkt 2) lit. c) powyżej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować 

jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w 

związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 3 pkt. 2) lit. c) niniejszego paragrafu. 

8. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 2) lit. d) powyżej Wykonawca 

jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 3 pkt 2) lit. d) powyżej na 

kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji 

Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa 

w ust. 3 pkt. 2) lit. d) niniejszego paragrafu. 
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9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 3 pkt 2), lit. 

a), b), c) i d) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany 

odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

wysokości minimalnej stawki godzinowej i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

albo zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeszcze 

nie wykonano. 

10. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone 

w wraz z tą propozycją przedłoży: 

1) opis proponowanych zmian, 

2) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie 

świadczenia usług i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji 

przedmiotu umowy,  

3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy, 

4) uzasadnienie. 

11. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w 

terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie 

wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję 

zmian spełniającą wymogi opisane ust. 10 powyżej. 

12. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 11 powyżej i nie uzyskania jednej z 

odpowiedzi tam opisanych, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została 

odrzucona. 

13. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 11 

i 12 niniejszego paragrafu. 

14. Każda zmiana do umowy, poza sytuacjami w niej opisanymi, wymaga dla swojej ważności 

formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie aneksu do umowy. Nie stanowi 

zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana danych 

adresowych oraz zmiana osób reprezentujących i Przedstawicieli Zamawiającego lub 

Wykonawcy. 

DOKUMENTY 

§ 13 

1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje 

i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

Umowy. Wykonawca zwróci przekazane dokumenty Zamawiającemu przed upływem 

terminu wykonania Umowy. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać 

Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy. Wykonawca 

zezwoli, zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej wykonaniu - osobie 

upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą 

sposobu wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie. 

3. Wykonawca nie będzie wykorzystywać, ze szkodą dla Zamawiającego, żadnych przekazanych 

mu informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu 

wykonania Umowy. 
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4. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek należytego zabezpieczenia dokumentów i informacji 

przed dostępem osób nieuprawnionych pod rygorem zapłaty odszkodowania dla 

Zamawiającego uzależnionego od wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

5. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę od Zamawiającego nie będą 

publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, za wyjątkiem 

przypadków, gdy będzie to konieczne w celu prawidłowego wykonania Umowy.  

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 14 

1. Wykonawca pełniąc swoje czynności działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W ramach 

tych czynności nie może podpisywać umów i zaciągać żadnych zobowiązań finansowych 

wobec uczestników procesu inwestycyjnego realizujących którekolwiek z nadzorowanych 

zadań. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące 

normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, 

ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.  

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, których nie udało się zakończyć 

w ramach wspólnych uzgodnień stron Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie stosowne przepisy 

obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy prawa zamówień 

publicznych, kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego. 

5. Ilekroć w niniejszej Umowie zostają przywołane przepisy konkretnych ustaw, rozporządzeń 

lub innych aktów, należy przez nie rozumieć również akty zmieniające je bądź wydane w ich 

miejsce. 

6. Żadna ze Stron Umowy nie może bez zgody drugiej Strony – forma pisemna pod rygorem 

nieważności – przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. 

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w 

tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Część II Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zwany dalej „OPZ”; 

2) Załącznik nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w pozostałym zakresie); 

3) Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy. 

 

 


