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ZAPYTANIE OFERTOWE 
na usługę pn. 

„Świadczenie usług zespołu inspektorów nadzoru dla inwestycji realizowanej w ramach programu 
operacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (POIiŚ) na zaprojektowanie 
i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjna 
grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami) - etap I” 

Nr postępowania ZWIK/10/2022 

Zamówienie współfinansowane z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona 
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020. 
 
Zadanie wspófinansowane w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Tanowo i Witorza” nr POIS.02.03.00-00-0219/16 
 

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  
ul. Grzybowa 50, 72 - 010 Police 
tel. /91/ 424 13 10 
e-mail: sekretariat@zwikpolice.pl  
(działający jako podmiot upoważniony Gminy Police, która jest beneficjentem unijnego 
dofinansowania przedmiotowego zamówienia) 
strona internetowa zamawiającego: https://www.zwikpolice.pl/  
 
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
(sektorowego) prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020 i wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
 
Niniejsze zamówienie („zamówienie sektorowe”) udzielane jest w celu wykonywania 
działalności w sektorze gospodarki wodnej określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1 lit. c tiret drugi ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. 
zm., dalej jako „PZP”) to jest związanej z odprowadzaniem lub oczyszczaniem ścieków. 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień sektorowych  
o wartości mniejszej niż progi unijne. 
 
Zamawiający informuje, że zamierza zrealizować zamówienie przy udziale środków 
pochodzących z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 
oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Tanowo i Witorza” nr POIS.02.03.00-00-0219/16. 
 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów PZP. 
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2. Opis przedmiotu zamówienia: 
1) Przedmiotem zamówienia są usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji 

pn. „Świadczenie usług zespołu inspektorów nadzoru dla inwestycji realizowanej w ramach 
programu operacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (POIiŚ) na 
zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć 
kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami) - etap I” (dalej jako „Inwestycja”) 
w branżach: 

 sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  

 elektrycznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, 

 inżynieryjnej drogowej, 
Inwestycja jest realizowana przez generalnego wykonawcę tj. Musing Bud Sp. z o.o. Sp. K. 
(dalej jako „generalny wykonawca”) na podstawie umowy o roboty budowlane 
nr 28/ZWIK/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w formule zaprojektuj i wybuduj (dalej jako: 
„Kontrakt”). Aktualnie Inwestycja jest na etapie uprawomocnienia się decyzji 
o pozwolenie na budowę.  

2) Dokumentacja przetargowa dla Inwestycji jest dostępna pod linkiem:   
https://platformazakupowa.pl/transakcja/377799 

3) Wymagania dotyczące minimalnego składu osobowego i uprawnień określone są w pkt 3 
ppkt II Zapytania ofertowego. 

4) Zakres obowiązków prowadzenia nadzoru inwestorskiego określa ustawa z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) w art. 25 i 26, 
zasady wiedzy technicznej, a także  wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu 
ofertowym i opisane również w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 
do Zapytania ofertowego. 

5) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby inspektor nadzoru w zakresie w branży 
sanitarnej był koordynatorem zespołu inwestorskiego. 

6) Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania i prace z nimi związane: 
a) nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach realizowanej przez 

Zamawiającego Inwestycji; 
b) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz umową 
o realizację robót budowlanych, jak również uzyskanymi pozwoleniami i innymi 
decyzjami administracyjnymi, w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym; 

c) nadzór przy przeprowadzaniu testów i rozruchu zgodnie z procedurą odbiorową; 
d) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej; 
e) sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,  

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

f) przeprowadzenie odbiorów częściowych, odbiorów  robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz końcowego, a także innych wymaganych Kontraktem, z których 
sporządzone będą protokoły. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania 
Zamawiającego o terminach odbiorów częściowych i końcowego; 

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; 
h) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, 

a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających 
wpływ na zmianę kosztów budowy, które wymagają dodatkowo uzgodnienia 
z Zamawiającym; 
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i) zwoływanie i uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, informowanie osób 
i podmiotów, które mają brać udział w tych spotkaniach  o ich terminach oraz miejscu, 
w celu omawiania bieżących spraw dotyczących wykonywania i zaawansowania prac. 
Wykonawca jest zobowiązany także do protokołowania osobiście lub poprzez 
wyznaczoną osobę protokołów takich narad; 

j) stała kontrola rzeczowa i jakościowa nad dostawami materiałów budowlanych, 
urządzeń i innych dostaw na Kontrakcie oraz sposobu składowania i przechowywania 
dostarczonych przez wykonawcę Kontraktu materiałów, urządzeń i innych dostaw; 

k) kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez akceptację na fakturze wskazanego zakresu 
robót, weryfikacja, analizowanie i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych 
przez generalnego wykonawcę robót budowlanych w związku z realizacją Kontraktu; 

l) monitorowanie zgodności robót z zapisami zawartymi w harmonogramie realizacji 
robót budowlanych, kontrola stanu mobilizacji generalnego wykonawcy Kontraktu 
i  zapewnienie sprzętu dla wykonywanych robót budowlanych, dostaw i usług; 

m) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu 
budowlanego; 

n) kontrola i weryfikacja przedkładanych obmiarów robót, kosztorysów oraz stanu 
realizacji inwestycji; 

o) sprawowanie nadzoru nad przeprowadzeniem wszelkich testów, prób, przeglądów 
i rozruchów przez generalnego wykonawcę; 

p) kontrola i monitoring, aby osoby zatrudnione przez generalnego wykonawcę 
posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych. Nadzór 
i kontrola działań osób, które należą do personelu generalnego wykonawcy lub jego 
podwykonawców, pod względem zgodności tych działań z treścią Kontraktu lub 
z prawem; a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości takich działań zwrócenie się 
na piśmie do generalnego wykonawcy z żądaniem usunięcia takiej osoby z terenu prac 
z żądaniem pozbawienia tej osoby wpływu i związku na dalsze wykonywanie prac; 

q) kontrola i monitoring, aby wszystkie używane urządzenia i materiały posiadały 
stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami i dokumentacją projektową 
i wymaganiami Kontraktu, 

r) Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania bieżącego monitoringu postępu 
Kontraktu wraz z raportowaniem (Raporty: wstępny, miesięczne, końcowy).  

s) egzekwowanie od generalnego wykonawcy stosowania przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego i gospodarki odpadami; 

t) sprawdzenie ważności ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu, 
u) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy dotyczących: wykonywania prób, wymagających 
odkrycia robót lub elementów zakrytych; 

v) zawieszenie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne; 

w) sprawdzenie oraz zatwierdzenie i przyjęcie opracowanych przez generalnego 
wykonawcę Kontraktu wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych; 

x) uzgadnianie z generalnym wykonawcą robót budowlanych rodzaju dokumentacji 
powykonawczej, sprawdzanie jej i zatwierdzanie  w porozumieniu z Zamawiającym; 

y) badanie zgodności, kompletności, prawidłowości dokumentacji złożonej przez 
generalnego wykonawcę do zgłoszenia prac do odbioru wraz ze zgłaszaniem 
niekompletności tej dokumentacji, jej wadliwości lub nieprawidłowości oraz 
egzekwowanie od generalnego wykonawcy wykonania tej dokumentacji w sposób 
prawidłowy zgodny z przepisami prawa oraz ze stanem faktycznym; 
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z) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub nieścisłości albo też 
konieczności wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwiązań lub innych 
materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej Wykonawca jest 
zobowiązany zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego 
o wprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek; 

aa) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego oraz gwarancyjnego; 
bb) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na 

terminowość oraz poprawność wykonywanych robót, o zaistnieniu okoliczności 
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej.  

cc) zatwierdzanie zastosowania danego materiału wyrobu lub urządzenia. 
dd) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego, przy czym koordynator zespołu 

z częstotliwością wizyt na terenie prac nie mniej niż  (3) trzy razy w tygodniu w trakcie 
realizacji zadania (w ramach jednego tygodnia nie mniej niż 6 godzin zegarowych) oraz 
w zależności od czynności prowadzonych przez odpowiedniego inspektora 
branżowego. Wskazany wymiar czasowy należy traktować jako minimalny, przez 
co należy rozumieć, że wszelkie czynności wymagające inspektorów nadzoru poza 
wskazanym limitem nie zwalnia ich z obecności podczas tych czynności oraz ich 
odpowiedzialności za prawidłową realizację Inwestycji; 

ee) Pobyty na terenie budowy muszą być udokumentowane, inspektorzy nadzoru 
zobowiązani są do prowadzenia książki obecności; 

ff) Kontrola zgodności realizacji Inwestycji oraz egzekwowanie właściwej jakości 
z dokumentacją projektową; 

gg) Analiza dokumentacji technicznej i projektowej, uzgodnień oraz decyzji w celu 
zidentyfikowania problemów i podjęcie działań zaradczych; 

hh) Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów BHP przy realizacji Inwestycji; 
ii) Udzielanie stosownych wyjaśnień odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych w toku 

realizacji Inwestycji; 
jj) Podejmowanie działań dla zabezpieczenia terminowej realizacji Inwestycji oraz 

informowanie Zamawiającego o okolicznościach wpływających na terminowe 
zakończenie Inwestycji; 

kk) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, dostaw i usług oraz egzekwowanie 
usunięcia stwierdzonych wad i usterek; 

ll) Kompletowanie dokumentacji; 
mm) Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, 

czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany 
Zamawiający w obszarze realizacji projektu oraz udzielanie wyjaśnień; 

nn) Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu używania materiałów i wyrobów nie 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

oo) Wykonawca obowiązany będzie uczestniczyć w spotkaniach roboczych w celu 
omówienia stanu realizacji projektu oraz innych przypadkach, które tego wymagają. 
Spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego; 

pp) Wykonawca będzie świadczył ograniczone usługi związane z nadzorem inwestorskim 
w okresie gwarancji i rękojmi generalnego wykonawcy. Czynności te będą polegać 
na uczestnictwie w przeglądach gwarancyjnych. 

7) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
71300000-1 - Usługi inżynieryjne; 
71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym;  
71500000-3 - Usługi związane z budownictwem;  
71520000-9 - Usługi nadzoru budowanego; 

8) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest miejscowość Tanowo i Witorza (sieć 
kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna z  przepompowniami). 
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3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania: 

I. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
z postępowania na podstawie: 
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 – 
„Specustawa”). 

 Na podstawie: 
1) art.7 ust. 1 pkt 1 Specustawy Zamawiający wykluczy wykonawcę wymienionego 

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy; 

2) art. 7 ust. 1 pkt 2 Specustawy Zamawiający wykluczy wykonawcę, którego 
beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę 
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy; 

3) art.7 ust. 1 pkt 3 Specustawy Zamawiający wykluczy wykonawcę, którego jednostką 
dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony 
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 
albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 
r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy. 

2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 
1 PZP. Na podstawie: 

1) art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą 
fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 
o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 z późn. zm. - „KK”), 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz 
z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. 
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 
1559 i 2054),  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym 
mowa w art. 165a KK, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK, 
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e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 KK, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d 
KK, lub przestępstwo skarbowe, 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  
Z wyłączeniem przesłanki, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) PZP 

2) art. 108 ust. 1 pkt 2) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego 
członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, 
o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) PZP; 

Z wyłączeniem przesłanki, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) PZP 
3) art. 108 ust. 1 pkt 3) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego 

wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu 
do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 
upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) art. 108 ust. 1 pkt 4) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego 
prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli Zamawiający 
może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł 
z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, 
w  szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 275), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali 
te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) art. 108 ust. 1 pkt 6) PZP Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, 
o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego 
z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy 
z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), 
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 
w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. 

II. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten, w zakresie osób 
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli 
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej: 

a) 1 osobą na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej.  
Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia* budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 



 

Strona 7 z 38 

 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób, które 
uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Ponadto osoba ta winna legitymować się minimum 3 – letnim doświadczeniem 
w  pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierowaniu robotami 
budowlanymi na stanowisku Kierownika budowy/ kierownika robót sanitarnych (licząc 
od daty uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych), w tym co najmniej na jednej 
inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej 
wyposażonej w układ sterowania i monitoringu funkcjonowania pompowni przy czym 
funkcja  inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót na tej inwestycji była 
pełniona przez co najmniej połowę okresu wykonywania robót sanitarnych, a Inspektor 
uczestniczył przy ich zakończeniu i odbiorze końcowym robót. 

b) 1 osobą na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. 
Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia* budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie aktualnych 
przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. 
wymagane są odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  
Ponadto osoba ta winna legitymować się minimum 2 – letnim doświadczeniem 
w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierowaniu robotami 
budowlanymi na stanowisku Kierownika budowy/ kierownika robót elektrycznych (licząc 
od daty uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych), w tym co najmniej na jednej 
inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej 
wyposażonej w układ sterowania i monitoringu funkcjonowania pompowni przy czym 
funkcja inspektora nadzoru/kierownika budowy/kierownika robót na tej inwestycji była 
pełniona przez co najmniej połowę okresu wykonywania robót elektrycznych, 
a Inspektor uczestniczył przy ich zakończeniu i odbiorze końcowym robót. 

c) 1 osobą na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej. 
Niniejsza osoba winna posiadać uprawnienia* budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń wydane 
na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały 
uprawnienia przed 1994 r. wymagane są odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
Ponadto osoba ta winna legitymować się minimum 2 - letnim doświadczeniem 
zawodowym w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub w kierowaniu 
robotami budowlanymi na stanowisku kierownik budowy lub kierownik robót 
drogowych (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych). 
 
Nakładające się na siebie okresy sprawowania ww. funkcji nie sumują się. 
 
Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez 1 osobę kilku ww. funkcji jednocześnie. 
*Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im 
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom 
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, 
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy 
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646). 
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Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą 
„spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w Załączniku nr 4 do Zapytania 
ofertowego. 
 
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 3 
ppkt I Zapytania ofertowego oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w pkt 3 ppkt II Zapytania ofertowego, Wykonawca składa 
wraz z ofertą oświadczenia zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego. 
 
Oświadczenia składane w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego podlegają wyjaśnieniu 
i uzupełnieniu na żądanie Zamawiającego. 
 

4. Kryteria oceny oferty oraz informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych 
kryteriów oceny oferty. 
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 

Cena – 100 %, przy czym 1% = 1 pkt. 
 

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty. 
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:  

Cn 

C = ------------ x100 pkt x 100% 

Co 

gdzie: 

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena” 
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych 
Co - cena oferty ocenianej  
 

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena brutto podana w formularzu 
ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego). 

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. 

Oferta Wykonawcy w ramach kryterium „Cena” może otrzymać maksymalnie 100 pkt. 

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę 
punktów w/w kryteriach oceny ofert. 

6. Termin, miejsce i sposób składania ofert. 
Oferty należy składać: 
- poprzez Bazę Konkurencyjności, sposób złożenia oferty poprzez Bazę Konkurencyjności 
opisany jest pod linkiem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc/50-dodanie-oferty-do-
ogloszenia 
lub 
- w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z poźn. zm), osobiście lub 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc/50-dodanie-oferty-do-ogloszenia
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc/50-dodanie-oferty-do-ogloszenia
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za pośrednictwem posłańca w siedzibie Zamawiającego pod adresem ul. Grzybowa 50, 72-010 
Police w biurze obsługi interesantów (parter) w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie, która 
będzie posiadać oznaczenie postępowania oraz nazwę i adres Wykonawcy, aby można było 
odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej złożenia z opóźnieniem 
lub 
- przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.) na adres 
mailowy: e-mail: joanna.rozycka@zwikpolice.pl W tytule maila należy wpisać numer 
postępowania: Zapytanie ofertowe nr ZWIK/10/2022 
 
Do dnia 07 listopada 2022 r. do godziny 10:30. 
 
Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 
do Zapytania Ofertowego oraz zawierać oświadczenia składane zgodnie z treścią Załączników 3 
i 4. 
 
Oferta winna być sporządzona w języku polskim, czytelnie, wypełniona nieścieralnym 
atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez 
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
 
Odrzucenie oferty: 
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach: 
1) została złożona po terminie składania ofert; 
2) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 
3) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia; 
4) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami określonymi 

przez zamawiającego; 
5) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
6) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
7) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
8) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki polegającej na 

niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty; 

9) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 
10) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu 

związania ofertą; 
11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 
 

7. Termin realizacji umowy. 
Rozpoczęcie wykonywania umowy przez Wykonawcę nastąpi z dniem zawarcia umowy. Termin 
wykonania umowy obejmuje czas do upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi dla Kontraktu 
zawartego z generalnym wykonawcą, przy czym okres realizacji Umowy (na usługi pełnienia 
nadzoru inwestorskiego) przewiduje się na 14 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Okres 
gwarancji jakości i rękojmi dla Kontraktu zawartego z generalnym wykonawcą wynosi 
60 miesięcy od dnia końcowego odbioru przedmiotu Kontraktu. Termin wykonania niniejszego 
przedmiotu zamówienia nie będzie jednak dłuższy niż do dnia 30 listopada 2028 r.  
 

8. Informacje na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych. 

mailto:joanna.rozycka@zwikpolice.pl
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W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z procedurą wyboru wykonawcy, w szczególności osoby biorące udział w procesie 
oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli 
oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne. 
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności 
na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, lub pozostawaniu 
w innym związku niż wskazane w lit. a-d jeżeli naruszają zasady konkurencyjności (w tym 
zasady wydatkowania środków publicznych). 

 
W celu potwierdzenia braku  konfliktu interesów z Zamawiającym Wykonawca składa wraz 
z ofertą oświadczenie zgodne z treścią Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego. 
 

9. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, 
które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian (o ile przewiduje się 
możliwość zmiany takiej umowy). 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera projekt 
umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. 
 
Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje 
możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 
w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich 
wprowadzenia. 
 

10. Informacje o możliwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania 
ofert częściowych 
 

11. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający 
wymaga lub dopuszcza ich składanie. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

12. Informacje o planowanych zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług lub 
robót budowlanych, ich zakres oraz warunki na jakich zostaną udzielone, jeżeli zamawiający 
przewiduje ich udzielenie. 
Zamawiający nie przewiduje ww. zamówień. 
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13. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą. 
Do oferty sporządzonej na formularzu zgodnym z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego 
należy dołączyć: 
1) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym wg 

załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego. 
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu wg Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego. 
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

Wykonawcy, osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia - działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 
wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu 
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, jest umocowana do jego 
reprezentowania (jeżeli dotyczy). 

 
14. Termin związania ofertą upływa po 30 (trzydziestu) dniach licząc od terminu składania ofert. 

 
15. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 07 listopada 2022 r. do godziny 10:30 Otwarcie 

ofert nastąpi w dniu 07 listopada 2022 r. o godz. 10:45. 
 

16. Pozostałe informacje: 
1) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pani Katarzyna Ciecióra; 

e- mail: katarzyna.cieciora@zwikpolice.pl oraz Pani Joanna Różycka e-mail: 
joanna.rozycka@zwikpolice.pl  od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, 
z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 

2) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
3) Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie w każdym przypadku i na każdym  

etapie postępowania bez podania przyczyny. 
4) Wykonawcy mogą zadawać pytania do opisu przedmiotu zamówienia oraz treści 

zapytania ofertowego. Pytania należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail 
Zamawiającego: joanna.rozycka@zwikpolice.pl oraz poprzez Bazę Konkurencyjności – 
przez dodanie pytania do ogłoszenia. Odpowiedzi będą udzielane przez Zamawiającego 
poprzez Bazę Konkurencyjności w odpowiedniej zakładce ogłoszenia. 

5) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 
1510 z późn. zm.) w odniesieniu do następujących czynności: obsługa administracyjno-
biurowa. 

6) Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, 
iż administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. 
z o.o. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Małgorzatę 
Górkę, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można 
skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem 
malgorzata.gorka@CentrumInformatyki.eu lub telefonicznie pod numerem  
(+48) 500 071 091. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym 

mailto:joanna.rozycka@zwikpolice.pl
mailto:malgorzata.gorka@CentrumInformatyki.eu
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postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący 
zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Dane osobowe 
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
jego rozstrzygnięciem, jak również w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie 
zamówienia i jego archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, 
którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy prawa, 
w szczególności na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.  
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu 
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dane 
osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym 
usługi prawne, i konsultingowe, Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych 
osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dotyczą 
pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, 
ma prawo:  

1. dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym 
w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane 
przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO, 
Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem dodatkowych 
informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

2. do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym 
skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia 
do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 
RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia 
publicznego w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników;  

3. do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 
ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarza danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy 
wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO 
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych 
w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia 
tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  

4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 
uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych, w tym przepisy RODO.  

Obowiązek podania danych osobowych jest związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane 
przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego nie przysługuje: 1) prawo do usunięcia danych osobowych, 
o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 2) prawo do przenoszenia danych 
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osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe mogą być 
przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów 
upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do 
podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe 
są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych 
osobowych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do Zapytania Ofertowego: 
1) Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy; 
2) Załącznik nr 2 – Wzór umowy; 
3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych; 
3) Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku 

podstaw do wykluczenia; 
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Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY 

dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn. 
„Świadczenie usług zespołu inspektorów nadzoru dla inwestycji realizowanej w ramach programu 
operacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (POIiŚ) na zaprojektowanie 
i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjna 
grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami) - etap I” 

 
 

Nr postępowania ZWIK/10/2022. 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 
Zamawiający: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  
ul. Grzybowa 50, 72 - 010 Police 

 
 
Ja (My), niżej podpisany(-ni) 
__________________________________________________________________________________
_____________________________ 
działając w imieniu i na rzecz : 
__________________________________________________________________________________
_____________________________ 

(pełna nazwa wykonawcy) 
__________________________________________________________________________________
______________________________ 

 (adres siedziby wykonawcy) 
zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym 
__________________________________________________________________ 

wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
_________________________________________, wysokość kapitału zakładowego 
___________________________________________________________________________* 
lub wpisanym do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej* (niepotrzebne skreślić) 
lub wpisanego do 
rejestru___________________________________________________________________*(niepotrze
bne skreślić) 
NIP _______________________________________, REGON 
_____________________________________ 
e-mail: 
__________________________________________________________________________________ 
 

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę pn.  

„Świadczenie usług zespołu inspektorów nadzoru dla inwestycji realizowanej w ramach programu 
operacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (POIiŚ) na zaprojektowanie 
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i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjna 
grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami) - etap I” 

składam (-my)  niniejszym ofertę: 

1. Oferuję (-jemy) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 
warunkami opisanymi w Zapytaniu ofertowym i na warunkach płatności określonych 
w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego- Wzór umowy za  cenę brutto w wysokości 
__________________ zł (słownie: _________________________________), w tym podatek 
VAT ____%  tj. ______________________________zł. 

2. Informuję(-my), że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów  
i usług. 

3. Oświadczam (-my), że zapoznałem (-liśmy) się z Zapytaniem Ofertowym, w tym także ze wzorem 
umowy i uzyskałem (-liśmy) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. 
W przypadku wyboru mojej (naszej) oferty zobowiązuję (-jemy) się do zawarcia umowy zgodnej 
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym oraz w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

4. Oświadczam (-my), że uważam (-my) się za związanego (-nych) niniejszą ofertą przez czas 
wskazany w Zapytaniu Ofertowym. 

 
5. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na: 

e-mail: ___________________________________________________________________ 

6. Oświadczam(-y), że jestem:  

 mikroprzedsiębiorstwem 

 małym przedsiębiorstwem 

 średnim przedsiębiorstwem 

 jednoosobową działalnością gospodarczą 

 osoba fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 

 innym rodzajem Wykonawcy 

7. Oświadczam (-my), iż realizując zamówienie będę (-dziemy) stosować przepisy 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 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”).  
 

8. Oświadczam (-my), że wypełniłem (-niliśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________  
 

(podpis) 

* - niepotrzebne skreślić  
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 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego- Wzór Umowy 

UMOWA NR ………………….. 

zawarta w dniu ………….2022 r. w Policach pomiędzy:  

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.  z siedzibą w Policach przy ul. Grzybowej 50, 
72-010 Police wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr 0000692181, NIP 8513212846, REGON 368109625, działającym jako podmiot 
upoważniony Gminy Police, która jest beneficjentem unijnego dofinansowania przedmiotowego 
zamówienia, reprezentowaną przez: 

 …………………………………………………., 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 

 
a 
 
* Panią/Panem…………………………………………………………, zamieszkałą/ym w…… przy ul. ….., …-….. ……..,  
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą......…………………………………… z siedzibą w  
……………………………………………… ul.……………………………………………………………………………………  
zarejestrowanym ………………………………………………………………, posiadającym numer identyfikacyjny NIP  
……………………; REGON ………………………, 
reprezentowanym przez: 
…………………………………… 
 
*…………………………………………………………z siedzibą w……………………………… wpisaną do Krajowego  
Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………- …..  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……….., kapitał zakładowy 
w  wysokości ……….zł (słownie: złotych) wpłacony w całości, posiadającą numer identyfikacyjny NIP  
……………………………………………;REGON ………………………………,  
reprezentowaną przez: 
……………………………… 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
(* - wg. rodzaju podmiotu gospodarczego - niewłaściwe usunąć) 
 
W dalszej części umowy Zamawiający i Wykonawca występujący wspólnie określani są także jako  
„Strony”, a osobno także jako „Strona”. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego zgodnie z zasadą 
konkurencyjności pn.: „Świadczenie usług zespołu inspektorów nadzoru dla inwestycji realizowanej 
w ramach programu operacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (POIiŚ) 
na zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć 
kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami) - etap I” (znak sprawy: ZWIK/10/2022), 
w którym oferta złożona przez Wykonawcę (dalej: „Oferta”) została uznana przez Zamawiającego 
za ofertę najkorzystniejszą, została zawarta umowa (dalej: „Umowa”) następującej treści: 
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§ 1.  
Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprawowanie nadzoru 
inwestorskiego w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego pn. „Świadczenie usług zespołu 
inspektorów nadzoru dla inwestycji realizowanej w ramach programu operacyjnego 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (POIiŚ) na zaprojektowanie i budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjna grawitacyjno-
tłoczna z przepompowniami) - etap I”  („Zadanie Inwestycyjne”) na zasadach opisanych 
w Umowie („Przedmiot Umowy”).  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy ze szczególną starannością. 
3. Szczegółowe warunku wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym branże, w których ma być 

wykonywany nadzór inwestorski, częstotliwości pobytów na terenie budowy określają 
dokumenty zamówienia dla Postępowania tj. Zapytanie ofertowe („Dokumenty Zamówienia”). 
Dokumenty Zamówienia stanowią załącznik do Umowy.  

4. Zakres rzeczowy Zadania Inwestycyjnego w stosunku, do którego ma być wykonywany 
Przedmiot Umowy opisuje dokumentacja projektowa („Dokumentacja Projektowa”).  

5. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy określone zostały 
w Dokumentach Zamówienia.  

6. Przedmiot Umowy jest określony w:  
(1) Umowie; 
(2) Dokumentach Zamówienia; 
(3) Ofercie; 

Dokumenty przywołane w pkt (1) – (3) powyżej mają rangę hierarchiczną zgodnie z kolejnością 
przywołania. W odniesieniu do określenia Przedmiotu Umowy dokumenty te należy traktować 
jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w taki sposób, że w wyniku znalezionych 
dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami nie można ograniczyć ani zakresu 
rzeczowego Przedmiotu Umowy, ani zakresu staranności wymaganego Umową. 

7. Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszelkie informacje niezbędne do wykonania Przedmiotu 
Umowy, w tym w szczególności wnikliwie przeanalizował Dokumentację Projektową, posiada 
niezbędną wiedzę oraz odpowiedni potencjał finansowy, sprzętowy i kadrowy do wykonania 
Przedmiotu Umowy.  

§ 2.  
Realizacja Przedmiotu Umowy 

1. Przedmiot Umowy obejmuje wykonywanie: (1) praw i obowiązków inspektora nadzoru 
inwestorskiego wynikających z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm. - „Prawo Budowlane”) oraz (2) nadzór nad prawidłowością 
realizacji robót wykonywanych w ramach Zadania Inwestycyjnego w celu zapewnienia ochrony 
interesów Zamawiającego jako inwestora. 

2. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
(1)  kontrolowania i monitorowania wykonawcy Zadania Inwestycyjnego co do terminowości 

jego wykonania zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym oraz raportowanie 
Zamawiającemu o postępach prac w terminach i w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, 

(2)  weryfikowania w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkich materiałów i urządzeń, jakie 
mają być wbudowane bądź zainstalowane w trakcie robót budowlanych wchodzących 
w skład Zadania Inwestycyjnego, jak również sprawdzania jakości wykonywanych robót, 

(3)  odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie do 3 dni roboczych 
od powiadomienia przez wykonawcę Zadania Inwestycyjnego, 

(4)  sprawdzania i odbioru robót budowlanych, uczestniczenia w próbach i odbiorach 
technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału 
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w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazania ich 
do użytkowania Zamawiającego, 

(5)  weryfikacji i potwierdzenia wykonania robót oraz usunięcia wad bądź zgłoszenie 
zastrzeżeń co do ich wykonania, 

(6)  dokonywania wszelkich wymaganych prawem wpisów do Dziennika Budowy, 
(7) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów przeciw 

pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu 
realizacji Zadania Inwestycyjnego, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo 
budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Zadania 
Inwestycyjnego, 

(8)  nadzór nad zawieraniem w ramach Zadania Inwestycyjnego umów o podwykonawstwo 
w rozumieniu PZP oraz kontrola rozliczeń z podwykonawcami (stronami umów 
o podwykonawstwo), jak również nadzór nad zatrudnianiem osób na podstawie umowy 
o pracę zgodnie z wymaganiami wynikającymi z PZP, 

(9)  udziału w przygotowaniu dokumentów koniecznych do dokonania odbioru końcowego 
Zadania Inwestycyjnego, 

(10)  raportowania do Zamawiającego występowania zdarzeń wymagających naliczenia kar 
umownych oraz ewentualnych odszkodowań, 

(11)  archiwizacji korespondencji, dokumentacji i przekazania ich Zamawiającemu w stanie 
kompletnym po zakończeniu Zadania Inwestycyjnego, 

(12)  udziału w przeglądzie gwarancyjnym, 
(13)  sprawdzenia dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez wykonawcę Zadania 

Inwestycyjnego,  
(14)  w przypadku sporu z wykonawcą Zadania Inwestycyjnego, kompletowania dokumentacji 

będącej w posiadaniu Wykonawcy i doręczenie jej Zamawiającemu, 
(15)  udział w kompletowaniu dokumentów niezbędnych dla właściwych organów nadzoru 

budowlanego i administracji budowlanej, 
(16)   kontroli merytorycznej i rachunkowej realizacji Zadania Inwestycyjnego, 
(17)  rozliczenia rzeczowego i finansowego dokumentów rozliczeniowych przekazywanych 

Zamawiającemu przez wykonawcę Zadania Inwestycyjnego, 
(18)  uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych niezbędnych do prawidłowej realizacji 

Zadania Inwestycyjnego, 
(19)  kontroli jakości robót oraz wbudowanych materiałów, 
(20) sprawowania kontroli zgodności realizacji Zadania Inwestycyjnego z Dokumentacją 

Projektową przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 

(21) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie bądź  niezgodnych 
z Dokumentacją Projektową, 

(22) przekazywania kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych na piśmie dotyczących: 
usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz 
dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

(23) żądania od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją Projektową lub pozwoleniem na budowę, 

(24) uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu terenu budowy wykonawcy Zadania 
Inwestycyjnego, 
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(25) kontroli jakości urządzeń dostarczonych i zainstalowanych w miejscu przeznaczenia, 
(26) niezwłocznego udzielania wszelkich koniecznych wyjaśnień oraz zawiadamiania 

Zamawiającego o zajętym stanowisku, 
(27) informowania Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych 

razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu 
usuwanie takich problemów, 

(28) udziału w kontrolach dotyczących Zadania Inwestycyjnego przeprowadzanych przez 
podmioty zewnętrzne i udzielanie na bieżąco wyjaśnień, informacji, dokumentów 
i zestawień związanych z nadzorowaniem Zadania Inwestycyjnego, 

(29) współpracy z Zamawiającym dotyczącej negocjacji w sprawie roszczeń i sporów, 
(30) informowania Zamawiającego o zauważonych przypadkach wykonywania robót 

niezgodnie z Dokumentacją Projektową, niezwłocznie po ich wykryciu, 
(31)  organizowania prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych 

przerw w realizacji robót przez wykonawcę Zadania Inwestycyjnego,   
(32)  podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, 

wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do realizacji Zadania Inwestycyjnego 
i przedstawiania do akceptacji Zamawiającemu; decyzje te muszą być oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Projektowej oraz normach 
i przepisach związanych z realizacją Zadania Inwestycyjnego, 

(34) żądania usunięcia z terenu budowy osób niekompetentnych lub innych osób 
zatrudnionych przez wykonawcę Zadania Inwestycyjnego,  

(35) wnioskowania do Zamawiającego w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz 
i badań technicznych, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji Zadania Inwestycyjnego, 

(36) występowania do projektanta Dokumentacji Projektowej z wnioskami o udzielenie 
wyjaśnień dotyczących Dokumentacji Projektowej i zawartych w niej rozwiązań,  

(37) ustalenie z wykonawcą Zadania Inwestycyjnego sposobu zabezpieczenia przez tego 
wykonawcę terenu budowy w przypadku odstąpienia od umowy o roboty budowlane,  

(38) kontroli stosowania przez wykonawcę Zadania Inwestycyjnego przepisów dotyczących 
ochrony środowiska i przepisów o odpadach,  

3.  Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań, ani zwalniać 
wykonawcy Zadania Inwestycyjnego z jakiegokolwiek jego długu.  

4. Jeżeli w toku wykonywania robót budowlanych wchodzących w skład Zadania Inwestycyjnego 
zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, nie objętych pierwotnie 
zakresem rzeczowym umowy zawartej z wykonawcą Zadania Inwestycyjnego, Wykonawca 
natychmiast zawiadomi o tym Zamawiającego. Do podjęcia decyzji w zakresie, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim niezbędna jest uprzednia decyzja Zamawiającego. 

5. Wykonawca regularnie, z częstotliwością niezbędną do prawidłowego wykonania Przedmiotu 
Umowy, będzie wizytował teren budowy Zadania Inwestycyjnego. Częstotliwości pobytów 
Wykonawcy na terenie budowy Zadania Inwestycyjnego stanowią ilości minimalne. 

6. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy wnikliwie zapoznał się z Dokumentacją 
Projektową. 

7. Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o każdym przypadku 
zamieszczenia w Dokumentacji Projektowej rozwiązań lub opisów, które mogłyby (chociażby 
pośrednio) utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić 
do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów (jeżeli 
dotyczy).  

8. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z treścią umowy zawartej przez Zamawiającego 
z wykonawcą robót budowlanych wchodzących w skład Zadania Inwestycyjnego. Przy realizacji 
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swoich zobowiązań wchodzący w skład Przedmiotu Umowy Wykonawca uwzględni 
postanowienia umowy, o której mowa powyżej.  

9. Wykonawca zapewni ciągły kontakt telefoniczny z aktywną pocztą głosową służący do kontaktu 
z Zamawiającym, gwarantujący uzyskanie połączenia głosowego w czasie do 2 godzin 
od podjęcia pierwszej próby oraz adres poczty e-mail umożliwiający kontakt z Wykonawcą. 

10. W okresie realizacji robót wchodzących w skład Zadania Inwestycyjnego Wykonawca będzie 
składał raporty miesięczne z realizacji Przedmiotu Umowy („Raporty Miesięczne”). Raport 
Miesięczny będzie przedkładany do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 7-go dnia 
następnego miesiąca. Zamawiający zaakceptuje lub odrzuci Raport Miesięczny w terminie 7 dni 
od jego przedłożenia. 

11. W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości udzielonych dla robót wchodzących w skład 
Zadania Inwestycyjnego Wykonawca złoży jeden raport z realizacji Przedmiotu Umowy („Raport 
Gwarancyjny”). Raport Gwarancyjny będzie przedłożony do akceptacji Zamawiającemu 
w terminie do 7-go dnia od upływu terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady udzielonych dla 
robót wchodzących w skład Zadania Inwestycyjnego. Zamawiający zaakceptuje lub odrzuci 
Raport Gwarancyjny w terminie 7 dni od jego przedłożenia. 

12. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę kopie dokumentów potwierdzających, że osoby skierowane 
do realizacji niniejszej Umowy wskazane w wykazie w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego 
złożonym wraz z ofertą Wykonawcy posiadają wymagane przez Zamawiającego aktualne 
uprawnienia budowlane, a także dokumenty poświadczające przynależność tych osób 
do właściwej izby samorządu zawodowego. 

§ 3.  
Odpowiedzialność  Wykonawcy 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkody będące 
normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych Przedmiotem Umowy, 
ocenianym w granicach przewidzianych dla umów starannego działania, stosownie 
do przepisów Kodeksu Cywilnego. 

§ 4.  
Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy przy pomocy osób posiadających wymagane do tego 
uprawnienia budowlane oraz posiadających odpowiednie kwalifikacje faktyczne („Personel 
Wykonawcy”). Wykonawca zapewni liczebność Personelu Wykonawcy w liczbie odpowiedniej 
do zakresu świadczeń wchodzących w skład Przedmiot Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania poszczególnych świadczeń wchodzących w skład 
Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne 
posiadające co najmniej minimalną opisaną w zapytaniu ofertowym wiedzę i kwalifikacje oraz 
wymagane uprawnienia, jak wymagane w Dokumentach Zamówienia. O planowanej zmianie 
tych osób, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed 
dopuszczeniem tych osób do wykonywania świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy.  

3. W zakresie, w jakim Zamawiający, określił w Dokumentach Zamówienia wymagania zatrudnienia 
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega 
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) Wykonawca gwarantuje 
Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowiązań („Obowiązek 
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Zatrudnienia”) może nastąpić również poprzez zatrudnienie osób wskazanych przez 
podwykonawców. 

4. Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, 
w stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu, następujące dokumenty: 

(1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę, zawierających informacje, w tym dane osobowe niezbędne 
do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię 
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 
o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.  

(2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać informacje, w tym dane osobowe 
niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 
imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 
o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.  

(3) dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub 
opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowany w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. 

W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, 
do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania 
poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych 
osób dokumenty, o których mowa w pkt (1) – (3) powyżej. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla 
osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia dokumenty, 
o których mowa w ust. 4.  Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim 
stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia. 

6. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

§ 5.  
Terminy 

1. Okres realizacji Przedmiotu Umowy obejmuje czas od zawarcia Umowy do upływu okresu 
rękojmi za wady i gwarancji jakości udzielonych dla robót wchodzących w skład Zadania 
Inwestycyjnego, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Umowy. Okres gwarancji jakości 
i rękojmi dla umowy zawartej z wykonawcą Zadania Inwestycyjnego wynosi 60 miesięcy od dnia 
końcowego odbioru. 

2. Planowany termin realizacji Umowy wynosi 14 miesięcy od dnia zawarcia.  
3. Strony potwierdzają sobie wzajemnie, iż są świadome ryzyka przedłużenia terminów, o których 

mowa w ust. 2 i 3 z przyczyn związanych z realizacją Zadania Inwestycyjnego. W takich 
przypadkach Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji Przedmiotu Umowy stosownie 
do faktycznego terminu zakończenia Zadania Inwestycyjnego oraz upływu okresu rękojmi 
za wady i gwarancji jakości udzielonych dla robót wchodzących w skład Zadania Inwestycyjnego 
z zastrzeżeniem, że Przedmiot Umowy nie będzie realizowany jednak dłużej niż do 30 listopada 
2028 r. 

 
 



 

Strona 23 z 38 

 

§ 6.  
Podwykonawstwo 

Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców. 
Realizacja przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy wymaga 
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Występując o wyrażenie zgody na powierzenie 
realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaże osobę 
podwykonawcy oraz szczegółowo określi zakres prac, jaki zamierza powierzyć temu 
podwykonawcy. Zamawiający jest uprawniony przed wyrażeniem zgody żądać od Wykonawcy 
przedłożenia informacji lub dokumentów dotyczących:  

(1)  zdolności technicznej do wykonania planowanego do powierzenia podwykonawcy 
zakresu rzeczowego,  

(2)  dysponowania personelem umożliwiającym podwykonawcy realizację planowanego 
do powierzenia zakresu rzeczowego, 

(3)  sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się podwykonawca, 
(4) dokumentów wskazanych w § 4 ust. 4 Umowy dot. osób wykonujących czynności 

wchodzące w skład Przedmiotu Umowy, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia. 
 

§ 7.  
Prawa Autorskie 

1. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawcę 
opracowań, dokumentacji, rysunków, opisów technicznych itp. które będą stanowić utwór 
w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwory 
Wykonawcy”), to: 

(1) Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe do stworzonych Utworów Wykonawcy 
na Zamawiającego na polach eksploatacji określonych w dalszych postanowieniach 
Umowy,  

(2)  przejście na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawcy 
oraz własności egzemplarzy nośników na których będą utrwalone nastąpi z chwilą 
przekazania Utworu Wykonawcy Zamawiającemu.  

(3) Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do zezwalania na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego do Utworów Wykonawcy.  

2. Prawa autorskie do Utworów Wykonawcy nie będą ograniczone pod względem czasowym czy 
terytorialnym i przechodzą na Zamawiającego na następujących polach eksploatacji: 

(1) w zakresie używania - wykorzystywanie w całości lub w części w dowolny sposób, w tym 
dokonywanie niezbędnych adaptacji i przeróbek, na cele związane z realizacją Zadania 
Inwestycyjnego oraz jego przebudową, remontem, modernizacją, rozbiórką bądź 
eksploatacją 

(2)  w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu - zamieszczanie w całości lub w części 
w dokumentach zamówienia w rozumieniu PZP i innych związanych z zawieraniem umów 
przez Zamawiającego, jak również we wnioskach do organów władzy publicznej bądź 
wnioskach do instytucji finansujących lub mogących finansować działalność 
Zamawiającego, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzenie do sieci 
komputerowej intranetowej i internetowej, wykorzystywanie w materiałach 
wydawniczych w tym promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych, korzystanie 
z opracowań w całości lub w części oraz ich łączenie z innymi utworami lub dziełami;  

(3) w zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym techniką 
drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową - opracowywanie 
poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne 
języki, zmiany wielkości i treści całości lub ich części; 

(4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  
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(5) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt (4) -publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

(6) opracowywanie poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, 
tłumaczenie na różne języki, zmiany wielkości i treści całości lub ich części;  

(7) udostępniania osobom trzecim, w szczególności podmiotom upoważnionym 
do przeprowadzania czynności kontrolnych. 

3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące w zakres Przedmiotu 
Umowy nie naruszą żadnych praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich lub praw 
własności przemysłowej osób trzecich. 

4. Jeżeli zostanie zgłoszone do którejkolwiek ze Stron roszczenie, że jakiekolwiek świadczenie 
wchodzące wkład Przedmiotu Umowy narusza jakikolwiek prawa własności intelektualnej lub 
przemysłowej, to wówczas Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, 
jeżeli zgłoszenie zostało skierowane do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na swój 
koszt podjąć wszelkie działania mające na celu odparcie tego zarzutu, chyba, że uzna zarzut 
za zasadny.  

5. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiającemu powództwo w związku 
z zarzutem naruszenia jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, 
Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o  przystąpienie do postępowania 
w charakterze interwenienta ubocznego i do zwrócenia Zamawiającemu równowartość 
zasądzonych należności (wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi) oraz poniesionych przez 
Zamawiającego kosztów procesu (z kosztami zastępstwa procesowego włącznie). Zamawiający 
nie podejmie żadnych działań bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawcą 
konsultacji dotyczących dalszego postępowania. 

6. W przypadku wskazanym w ustępie poprzednim Wykonawca niezwłocznie uzyska na własny 
koszt odpowiednie prawo własności intelektualnej lub przemysłowej od osoby trzeciej lub 
niezwłocznie na swój koszt zastąpi albo zmodyfikuje odpowiednią część Przedmiotu Umowy tak, 
aby nie naruszała ona praw własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich, 
z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w Umowie jakości danej części 
Przedmiotu Umowy. Wykonawca pokryje straty Zamawiającego powstałe w związku 
z dokonywaną modyfikacją Przedmiotu Umowy. 

§ 8.   
Wynagrodzenie 

1. Za należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 
Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie wynikającej z Oferty, tj.: __________________________ 
zł brutto („Wynagrodzenie”). 

2. Wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług wg stawki…% w wysokości…… zł. 
3. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 

632 KC.  
4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją Przedmiotu 

Umowy, w tym szczególności koszty wizyt na terenie budowy, koszty Personelu Wykonawcy, 
łączności z Zamawiającym, dokumentów sporządzanych w związku z realizacją Przedmiotu 
Umowy i ubezpieczeń.  

§ 9.   
Płatność Wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych z dołu tj. wysokość wynagrodzenia za 

dany miesiąc świadczenia usługi będzie ustalana po zakończeniu danego miesiąca wg zasad 

określonych w ust. 2.  
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2. Wynagrodzenie będzie płatne, w następujący sposób: 

 do 80 % Wynagrodzenia – płatne miesięcznie (płatności pośrednie) w trakcie realizacji 

całego Zadania Inwestycyjnego, proporcjonalnie do faktycznego zaawansowania 

wykonawcy robót budowlanych w ramach Zadania Inwestycyjnego w stosunku do 

sporządzonego na podstawie tej umowy Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego 

(względnie innych dokumentów pozwalających na weryfikację tego zaawansowania). 

W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu po zakończeniu danego miesiąca, 

informację o procentowym zaawansowaniu wykonawcy robót budowlanych w stosunku 

do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (względnie innego dokumentu 

pozwalającego na weryfikację tego zaawansowania), jak również określi wysokość 

wynagrodzenia, do którego będzie uważał, że jest uprawniony za dany miesiąc, 

informacje te mają zostać zawarte w Raporcie Miesięcznym; 

 ostateczna wysokość wynagrodzenia za dany miesiąc (płatności pośrednie) zostanie 

w sposób wiążący ustalona dla Wykonawcy przez Zamawiającego; 

 w przypadku braku zaawansowania wykonawcy robót budowlanych w danym miesiącu 

lub gdy zaawansowanie robót budowlanych będzie uprawniało Wykonawcę do kwoty 

niższej niż 7.500,00 zł brutto – Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury 

na kwotę 7.500,00 zł brutto za dany miesiąc do limitu płatności pośrednich; 

 wynagrodzenie Wykonawcy będzie liczone narastająco i pomniejszone o wynagrodzenie 

ustalone w poprzednich miesiącach; 

 podstawą do wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę będzie pisemne 

potwierdzenie przez Zamawiającego wysokości należnego wynagrodzenia Wykonawcy 

tj. akceptacja danego Raportu Miesięcznego. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 

przedłożenia danego Raportu akceptuje Raport lub nie akceptuje Raportu i zgłasza do 

ww. Raportu uwagi; 

 20% Wynagrodzenia – płatne po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu 

Końcowego za okres, w którym nastąpiło zakończenie Zadania Inwestycyjnego; 

3. Zapłata każdej części Wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30  dni, od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury wraz z dołączonymi dokumentami 
stanowiącymi, zgodnie z Umową podstawę do jej wystawienia. 

4. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym 
o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa 
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). 

5. Za datę zapłaty jakiejkolwiek części Wynagrodzenia przyjmuje się każdorazowo datę obciążenia 
rachunku Zamawiającego.  

6. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na 
podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 z późn.zm.) wyłącza się stosowanie 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

7. Zamawiający ma prawo potrącić wszelkie swoje wierzytelności z jakimikolwiek 
wierzytelnościami Wykonawcy. Wszystkie wierzytelności Zamawiającego, w tym wierzytelności 
przyszłe będą mogły być potrącone na zasadzie potrącenia umownego niezależnie od ich 
wymagalności. Uprawnienie do dokonania potrącenie umownego nie ogranicza prawa 
do potrącenia ustawowego.  
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8. Wykonawca nie może przelewać jakichkolwiek należności wynikających z Umowy na rzecz 
innego podmiotu, bez uprzedniej zgody Zamawiającego w tym zakresie wyrażonej w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Stosownie do treści art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 424 z późn. zm.), 
Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego  przedsiębiorcy. 

§ 10. 
Ubezpieczenia 

1. Wykonawca  lub osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia utrzyma 
w mocy, co najmniej przez cały okres trwania Umowy, obowiązkowe ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 
2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz. 2174) w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa, o ile w świetle 
obowiązujących przepisów prawa osoby te obowiązane są do posiadania takiego 
ubezpieczenia.  

2. Ponad ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie przez cały 
okres obowiązywania Umowy posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej/zawodowej obejmującej Przedmiot Umowy, z sumą 
gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia.  

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w ust. 2, spełniać będzie co 
najmniej następujące warunki:  

a) obejmować będzie odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową, 

b) obejmować będzie szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa, 

c) obejmować będzie czyste straty finansowe, 

d) obejmować będzie szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa, 

e) w przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem podwykonawców - obejmować będzie  

szkody wyrządzone przez podwykonawców, 

f)  obejmować będzie szkody powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, a zgłoszone 

w terminach ustawowo przewidzianych (tj. ubezpieczenie będzie zawierało definicję 

wypadku na bazie triggera ubezpieczeniowego act commited bądź loss occurrence bądź loss 

manifestation); dopuszcza się także przyjęcie umowy ubezpieczenia z ochroną na szkody 

powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, a zgłoszone w okresie ubezpieczenia 

(tj. z definicją wypadku na bazie triggera claims made), w tym przypadku umowa 

ubezpieczenia winna zapewniać co najmniej 3 letni dodatkowy okres składania roszczeń lub 

winna być odnawiana przez okres co najmniej 3 lat po zakończeniu Umowy, 

g) do umowy ubezpieczenia może być wprowadzona ewentualna franszyza integralna/ 

redukcyjna/udział własny w wysokości nie wyższej niż 10.000,00 zł lub franszyza 

redukcyjna/udział własny w wysokości nie wyższej niż 5% wypłacanego odszkodowania, 

h) nie dopuszcza się stosowania limitów odpowiedzialności ubezpieczyciela poniżej 

wymaganej minimalnej sumy gwarancyjnej w stosunku do wymaganego zakresu 

ubezpieczenia określonego powyżej. 
4. Ewentualne odstępstwa od warunków ubezpieczenia określonych powyżej w ust. 2 możliwe 

będą wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym, w przypadku gdy odstępstwa te nie wpłyną 
znacząco na zakres ochrony ubezpieczeniowej, a także w razie wystąpienia ważnych powodów. 

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowód ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2 
powyżej, wraz z potwierdzeniem zapłaty składki (w przypadku płatności ratalnej wymagalnych 
rat składek) najpóźniej w terminie 7 dni od zawarcia Umowy. Do dowodu ubezpieczenia 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego dołączy ogólne warunki ubezpieczenia (o ile mają 
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zastosowanie) obowiązujące w umowie ubezpieczenia oraz wniosek ubezpieczeniowy 
stanowiący podstawę zawarcia umowy ubezpieczenia (jeżeli taki występuje).  

6. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie trwania Umowy Wykonawca zobowiązuje 
się przedkładać Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, dowód ubezpieczenia, o którym 
mowa  w ust. 1 lub 2 na kolejny okres, a na żądanie  Zamawiającego także ogólne warunki 
ubezpieczenia (o ile mają zastosowanie) obowiązujące w umowie ubezpieczenia oraz wniosek 
ubezpieczeniowy stanowiący podstawę zawarcia umowy ubezpieczenia (jeżeli taki 
występuje),  wraz z potwierdzeniem zapłaty składki (w przypadku płatności ratalnej 
wymagalnych rat składek) - nie później niż na 3 dni przed końcem umowy ubezpieczenia na 
okres poprzedni/ przed upływem terminu płatności składki. W przypadku umowy 
ubezpieczenia przewidującej  ochronę dla roszczeń zgłaszanych w okresie ubezpieczenia (tj. 
z definicją wypadku na bazie triggera claims made), która nie zapewnia co najmniej 3 letniego 
dodatkowego okresu składania roszczeń wymóg ten obowiązuje w okresie co najmniej 3 lat po 
zakończeniu Umowy. 

7. W przypadku ratalnej płatności składki za ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 lub 2 powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, dowód 
zapłaty każdej kolejnej raty składki, nie później niż w terminie 3 dni przed upływem jej płatności. 

8. Nie wywiązanie się z obowiązków opisanych w ust. 1-7 upoważnia Zamawiającego do zawarcia 
wymaganego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Koszt zawarcia ubezpieczenia Zamawiający 
będzie mógł potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, a jeżeli nie będzie to możliwe Wykonawca 
zwróci te koszty Zamawiającemu w terminie 7 dni od wystąpienia z żądaniem zapłaty.  

9. Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy pisemne zaświadczenie sporządzone przez 
ubezpieczyciela udzielającego ochrony w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, 
o aktualnej wysokości sumy gwarancyjnej oraz o zdarzeniach, wskutek których suma 
gwarancyjna uległa lub może ulec pomniejszeniu lub wyczerpaniu. Wykonawca udziela 
Zamawiającemu nieodwołalnego pełnomocnictwa do uzyskania informacji wskazanych 
w  daniu poprzednim bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń ubezpieczającego Wykonawcę. 

§ 11.    
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) za niedotrzymanie częstotliwości stawiennictwa członka Personelu Wykonawcy na terenie 

budowy w stosunku do częstotliwości określonej w Dokumentach Zamówienia – w wysokości   
2 000 zł za każdy przypadek; 

2) za zwłokę w przekazaniu Raportu Miesięcznego/Gwarancyjnego – w wysokości 1 500 zł 
za każdy przypadek; 

3) za brak stawiennictwa Wykonawcy na radzie budowy, odbiorze lub terenie budowy 
w przypadkach wskazanych w Umowie – w wysokości 2 000 PLN za każdy przypadek;  

4) za naruszenie Obowiązku Zatrudnienia – w wysokości 5 000 PLN za każdy przypadek; 
5) w przypadku odstąpienia od Umowy w całości z przyczyn leżących pod stronie Wykonawcy – 

w wysokości 10 % Wynagrodzenia;  
6) w przypadku odstąpienia od Umowy w części z przyczyn leżących pod stronie Wykonawcy – 

w wysokości 10 % części wynagrodzenia należnego za niewykonaną część Przedmiotu 
Umowy;  

7) za niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 5 pkt (8) – 
w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek. 

2. Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.  

3. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą i w dacie powstania podstawy do ich naliczenia, bez 
konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty. Naliczone przez Zamawiającego 
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kary umowne mogą być dochodzone kumulatywnie. Kary naliczone do dnia odstąpienia 
od Umowy są należne niezależnie od kary za odstąpienie.  

4. Łączna wysokość kar umownych naliczonych którejkolwiek ze Stron nie przekroczy 
równowartości 30 % Wynagrodzenia. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę w całości z przyczyn leżących pod 

stronie Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności których w  mowa w § 12 ust. 1 pkt 7– w 
wysokości 10 % Wynagrodzenia;  

2) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę w części z przyczyn leżących pod 
stronie Zamawiającego z wyłączeniem okoliczności o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 7 – w 
wysokości 10 % części Wynagrodzenia należnego za niewykonaną część Przedmiotu Umowy. 

§ 12. 
  Odstąpienie od umowy 

1. Poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo odstąpić 
od Umowy w całości lub w części w następujących przypadkach: 
1) Wykonawca dopuścił się trzykrotnie niedotrzymanie częstotliwości stawiennictwa członka 

Personelu Wykonawcy na terenie budowy w stosunku do częstotliwości określonej 
w Dokumentach Zamówienia;  

2) Wykonawca dopuścił się trzykrotnie niestawiennictwa Wykonawcy na radzie budowy, 
odbiorze lub terenie budowy w przypadkach wskazanych w Umowie; 

3) Wykonawca nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków dotyczących ubezpieczeń, 
w terminie wskazanym w Umowie; 

4) w stosunku do Wykonawcy zostanie otwarte postępowanie likwidacyjne,  
5) Wykonawca znajdzie się w sytuacji uzasadniającej wszczęcie postępowanie 

upadłościowego lub restrukturyzacyjnego; 
6) Wykonawca w sposób nienależyty wykonuje zobowiązania umowne. 
7) Roboty budowlane nie rozpoczęły się z powodu okoliczności leżących po stronie 

wykonawcy Zadania Inwestycyjnego tj. Musing Bud Sp. z o.o.  Sp. K. w terminie 60 dni od 
dnia zawarcia Umowy z Wykonawcą.   

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie 180 dni od dnia 
powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej złożenie takiego oświadczenia, 
z podaniem przyczyny oświadczenia.  

3. Strony postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od Umowy, po rozpoczęciu realizacji Umowy, 
odstąpienie będzie miało skutek ex nunc – będzie dotyczyło niewykonanej części Przedmiotu 
Umowy.  

4. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar umownych 
i innych odszkodowań za szkody wynikłe w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Umowy przez Wykonawcę.  

5. Strony postanawiają, iż w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 
któregokolwiek z zobowiązań umownych przez Wykonawcę, po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego 
terminu, Zamawiający jest uprawniony do powierzenia wykonania zobowiązań umownych 
Wykonawcy osobie lub osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 
uzyskiwania upoważnienia sądowego („Wykonawstwo Zastępcze”).  

§ 13. 
 Zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:  

(1) w zakresie zmiany terminów realizacji świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu 
Umowy, stosownie do przypadku:  
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(a) o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających 
z Umowy,  

(b) o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków 
i następstw, 

(c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących 
zasady wykonywania Przedmiotu Umowy o czas niezbędny do dostosowania 
wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części do zmienionego stanu prawnego, 

(d) o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne czynności koniecznych 
do wykonania Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że przyczyną opóźnienia nie 
są działania lub zaniechania Wykonawcy  

(e) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz następstw tego 
zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego 
okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, 

(f) o czas niezbędny do wykonania czynności wynikających z zaleceń właściwych 
organów jeżeli wykonywanie Przedmiotu Umowy zostało wstrzymane przez właściwe 
organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe 
zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy, 

(g) o czas wynikający z konieczności ewentualnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy,  
(h) w przypadku przedłużenia realizacji Zadania Inwestycyjnego z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy o czas niezbędny do realizacji przedmiotu Umowy i właściwego 
nadzoru nad realizacją Zadania Inwestycyjnego oraz o czas związany z wydłużeniem 
umowy o roboty budowlane wykonywane w ramach Zadania Inwestycyjnego, 

- przy czym każda zmiana może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu 
Umowy lub jego części, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących 
podstawą zmiany oraz ich następstw.  

(2) w zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy związanej z koniecznością 
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań organizacyjnych, 
gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności: 
(a) wystąpi zmiana prawa mająca wpływ na realizację Przedmiotu Umowy,  
(b) w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,  
(c) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt (1) powyżej. 
- z zastrzeżeniem, że inne rozwiązania będą spełniały wymagania funkcjonalne określone 
w Dokumentach Zamówienia w stopniu nie mniejszym niż rozwiązania dotychczasowe. 

(3) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia i sposobu płatności w przypadku 
konieczności realizacji Umowy w przedłużonym okresie realizacji Zadania Inwestycyjnego 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.   

2. Inicjatorem zmian w Umowie może być każda ze Stron, z tym, że ostateczna decyzja, 
co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. Wystąpienie którejkolwiek 
z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie stanowi zobowiązania Zamawiającego 
do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy 
do ich dokonania. 

3.    Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość (i) zmian 
redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.  

4.       Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Wynagrodzenia, w przypadku wystąpienia: 
(i) zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, (ii) zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 
na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (iii) 
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub (iv)zmiany zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 



 

Strona 30 z 38 

 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.  Zmiany 
wysokości Wynagrodzenia będą dokonywane według zasad opisanych poniżej: 
(1) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt (i) niezapłacona do czasu 

zmiany część Wynagrodzenia ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością 
podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o nową stawkę podatku od towarów 
i usług), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu 
o stawkę podatku od towarów i usług). W takiej sytuacji niezapłacona część 
Wynagrodzenia będzie obejmowała stawkę i wartość podatku, wynikającą z przepisów 
obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Ceny netto danego elementu Przedmiotu 
Umowy nie ulegną zmianie.  

(2) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt (ii) niezapłacona do czasu 
zmiany część Wynagrodzenia, po spełnieniu przez Wykonawcę warunku, o którym mowa 
w pkt (6), zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą wartości udokumentowanej zmiany 
kosztu Wykonawcy przypadającego na daną cenę elementu Przedmiotu Umowy, 
wynikającej ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących czynności 
objęte daną ceną elementu Przedmiotu Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego 
wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

(3) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt (iii) niezapłacona do czasu 
zmiany część Wynagrodzenia, po spełnieniu przez Wykonawcę warunku, o którym mowa 
w pkt (6), zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy 
przypadającego na daną cenę elementu Przedmiotu Umowy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących czynności objęte daną ceną 
elementu Przedmiotu Umowy, 

(4) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt (iv) niezapłacona do czasu 
zmiany część Wynagrodzenia, po spełnieniu przez Wykonawcę warunku, o którym mowa 
w pkt (6), zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy 
przypadającego na daną cenę elementu Przedmiotu Umowy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących czynności objęte daną ceną 
elementu Przedmiotu Umowy. 

(5) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt (ii), (iii) lub (iv) warunkiem 
dokonania zmiany niezapłaconej części Wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę 
Zamawiającemu wniosku o dokonanie ich zmian wraz z dokumentami potwierdzającymi 
zasadność zmiany danej ceny elementu Przedmiotu Umowy, a w szczególności:  
(a) szczegółową kalkulacją kosztów pracy ponoszonych na realizację prac objętych 

daną częścią Wynagrodzenia obejmującą:  

 imienny wykaz osób bezpośrednio wykonujących prace objęte daną częścią 
Wynagrodzenia wraz ze wskazaniem wielkości ich zaangażowania czasowego 
w wykonywanie tych prac na rzecz Zamawiającego, tj. udziału procentowego 
prac wykonywanych przez te osoby na rzecz Zamawiającego w łącznym 
czasie pracy tych osób; 

 wysokość wynagrodzenia za pracę albo wysokość stawki godzinowej osób, 
o których mowa w tiret pierwszym powyżej i związane z tym obciążenia 
publicznoprawne lub wysokość zmiany składek na ubezpieczenie społeczne 
bądź zdrowotne uiszczanych dla osób, o których mowa w tiret pierwszym 
powyżej będącą konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej lub wysokość zmiany 
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kosztów wynikających z wpłat na pracownicze plany kapitałowe i łączną 
kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z w/w zmianami 
mającymi wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy; 

 określenie procentowego udziału elementów cenotwórczych składających 
się na daną część Wynagrodzenia, ze szczególnym wykazaniem 
procentowanego udziału kosztów pracy w danej części Wynagrodzenia.  

(b) kopiami dokumentów potwierdzających ponoszenie przez Wykonawcę kosztów 
pracy w kwotach wykazanych w lit. (a) powyżej. 

Na podstawie dokumentów przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ 
na koszty wykonania prac objętych daną częścią Wynagrodzenia oraz określić stopień, w jakim 
wpłynie ona na wysokość danej daną częścią Wynagrodzenia.  
Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się 
do przedstawionej kalkulacji kosztów, w tym w szczególności wyjaśnień, których celem jest 
jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa w pkt 
(ii), (iii) i (iv) wpłynęły na koszt wykonania przez Wykonawcę prac daną częścią Wynagrodzenia. 
(6) Wniosek o dokonanie zmiany danej części Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt (5):  

(a) dotyczący okoliczności wymienionych w pkt (ii) lub pkt (iii) powinien zostać złożony 
przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów będących 
przyczyną ich zmian. 
Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wystąpi 
do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmian danej części Wynagrodzenia, 
to wówczas Strony przyjmować będą, że zmiana przepisów nie ma wpływu 
na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

(b) dotyczący okoliczności wymienionych w pkt (iv) powinien zostać wniesiony przez 
Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie 
pracowniczego planu kapitałowego będącego przyczyną ich zmian.   
Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wystąpi 
do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmian danej części Wynagrodzenia, 
to wówczas Strony przyjmować będą, że zmiana przepisów nie ma wpływu 
na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

(7) Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w pkt (ii) – (iv) mają wpływ na koszty 
wykonania prac objętych daną ceną elementu Przedmiotu Umowy spoczywa 
na Wykonawcy. 

(8) Zmiana wysokości danej części Wynagrodzenia w wysokości wskazanej odpowiednio 
w pkt (2), (3) lub (4), pod warunkiem ich wykazania przez Wykonawcę w sposób opisany 
w pkt (5), nastąpi począwszy zaistnienia zdarzenia, o który, mowa w ust. pkt (ii), (iii) lub 
(iv). Zmiany wysokości danej części Wynagrodzenia zostaną potwierdzone przez Strony 
poprzez zawarcie aneksu do Umowy. 

(9) W przypadku, gdy dana okoliczność wskazana w pkt (ii), (iii) lub (iv) dotyczyć będzie 
Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje świadczenia wchodzące 
w skład Przedmiotu Umowy, to w takim przypadku Wykonawca do wniosku, o którym 
mowa w ust. 6 obowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, iż zmiana kwoty danej 
części Wynagrodzenia w wysokości wskazanej odpowiednio w pkt (ii), (iii) lub (iv) została 
uwzględniona w umowie łączącej Wykonawcę z takim Podwykonawcą. 

5.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Wynagrodzenia w przypadku zmiany cen 
materiałów i kosztów zawiązanych z realizacją zamówienia innych niż te wskazane w ust. 4 
powyżej. Zmiany wysokości wynagrodzenia będą dokonywane według zasad opisanych poniżej: 
(1) każda ze Stron może żądać zmiany Wynagrodzenia (odpowiednio podwyższenia lub 

obniżenia) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów wyrażającej się zmianą 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty 
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nagród z zysku ogłaszane obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
(„Wskaźnik GUS”) o ponad 15%; 

(2) wartość zmiany Wskaźnika GUS ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego na ostatni kwartał każdego roku kalendarzowego realizacji Przedmiotu 
Umowy porównywana będzie do wartości Wskaźnika GUS ogłoszonego w terminie 
bezpośrednio poprzedzającym dzień otwarcia ofert w Postępowaniu („Bazowy Wskaźnik 
GUS”);  

(3) ewentualna zmiana Wynagrodzenia nastąpi począwszy, od następnego roku 
kalendarzowego, który nastąpi po komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
podający Wskaźnik GUS większy albo mniejszy o 15% niż Bazowy Wskaźnik GUS; 

(4) ewentualna zmiana Wynagrodzenia dotyczyć będzie części Wynagrodzenia przypadającej 
do zapłaty po zaistnienie zdarzenia opisanego w pkt 3) powyżej; 

(5) ewentualna zmiana kwoty wysokości Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4) powyżej, 
pod warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt 3 powyżej, nastąpi o procent 
stanowiący połowę wartości wzrostu alb spadku Wskaźnika GUS; 

(6) ewentualna zmiana Wynagrodzenia nie będzie dotyczyć okresu, w którym Przedmiot 
Umowy będzie realizowany w warunkach opóźnienia niezawinionego przez 
Zamawiającego;  

(7) Strony ustalają maksymalną wartość zmiany Wynagrodzenia w efekcie zastosowania 
powyższych postanowień na poziomie do 10% kwoty nominalnej Wynagrodzenia netto 
określonej w dniu zawarcia Umowy.  

(8) Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt (1) –(3), 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 
warunki: (i) przedmiotem umowy są usługi oraz (ii) okres obowiązywania umowy 
przekracza 12 miesięcy. 

6. Jeżeli w terminie, o którym mowa ust. 5 Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę 
Wynagrodzenia jednocześnie na podstawie postanowień ust. 4 i 5, to Wykonawcy będzie 
należny wzrost Wynagrodzenia jedynie w oparciu o jedną z tych podstaw, w zależności od tego, 
która z kwot zmiany będzie wyższa. 

§ 14.   
Porozumiewanie się stron 

1. Wszelka korespondencja będzie przekazywana pomiędzy Stronami na adresy wskazane 
w komparycji Umowy. 

2. Strony obowiązane są informować się wzajemnie o zmianach adresów swoich siedzib. 
W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja wysłana na adres wskazany 
komparycji Umowy lub adres, wskazany drugiej Stronie będzie uważana za dostarczoną.  

3. Jeżeli jakikolwiek członek Personelu Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
będzie uprawniony do dokonywania wpisów w dzienniku budowy, to powyższe uprawnienie nie 
zwalnia Wykonawcy od dokonywania w stosunku do Zamawiającego stosowych powiadomień 
zgodnie z ust. 1.  

4. Przedstawicielem Zamawiającego, tj. osobą odpowiedzialną za nadzorowanie wykonywania 
Umowy ze strony Zamawiającego jest:   
p. ____________– ________________;  
e-mail _____________________________________,   
tel. kom. + 48 _________________ 

5. Przedstawicielem Wykonawcy, tj. osobą odpowiedzialną za nadzorowanie wykonywania 
Umowy ze strony Wykonawcy  jest:    
____________________    
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e-mail: ______________________   
tel. kom. _____________________________.  
 

§ 15. 
Oświadczenie RODO 

1. Strony oświadczają, że znane im są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych 
wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku 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) (dalej: RODO) oraz innych przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków administratora danych 
osobowych. 

2. Strony oświadczają i zapewniają, iż zgodnie z art. 24 RODO posiadają środki techniczne  
i organizacyjne, mające na celu zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych  
z przepisami RODO oraz stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO, a także 
poddają je przeglądom i uaktualnieniom. 

3. Strony gwarantują, że do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone wyłącznie 
osoby upoważnione, które zobowiązały się do zachowania poufności danych osobowych 
i sposobów zabezpieczenia tych danych oraz odbyły odpowiednie szkolenia. 

4.      Strony oświadczają, że zapoznały się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania 
danych osobowych oraz zobowiązują się do przekazania treści tych klauzul osobom (np. 
pracownikom, osobom współpracującym), których dane udostępniły, w ramach zawarcia 
i realizacji niniejszej umowy. 

§ 16. 
RODO 

1. Realizując obowiązek, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady 
(UE), z dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej zwane RODO), Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. 
z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police informuje, że:  

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją 
umowy jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 
Police; 

2) Wszelkich informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor 
ochrony danych: Małgorzata Górka, tel. 500 071 091, e-mail; 
inspektor_rodo@zwikpolice.pl  

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających  z zawarcia i realizacji umowy 
oraz w celu utrzymania kontaktów; 

4) Podstawą prawną przetwarzania jest:  

 art. 6 ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia obowiązków 
prawnych, np. obowiązków archiwizacji; 

 art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych 
interesów, przy czym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zachowuje 
równowagę między uzasadnionym interesem a prywatnością i nie wpływa 
nadmiernie na podstawowe prawa i wolności osób, których dane przetwarza; Takimi 
uzasadnionymi interesami są, m.in.: zapobieganie oszustwom oraz działalności 
przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi 
roszczeniami; 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji warunków umowy, 
spełnienia obowiązków archiwizacyjnych oraz okres niezbędny dla celów ustalania lub 

mailto:inspektor_rodo@zwikpolice.pl
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dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej, 
niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia. 

6) Odbiorcami danych osobowych są: 

 upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać 
swoje obowiązki; 

 podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. 
zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;  Dostęp tych 
podmiotów do danych będzie  ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do 
informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub 
archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności 
danych. 

 podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. instytucje kontrolne), 
w przypadku uzasadnionego żądania; 

7) Przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej;  

 prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, 
gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą 
wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na 
adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 

8) Podanie danych osobowych w związku z zawarciem i realizacją umowy nie jest 
obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do skutecznej realizacji umowy 
i utrzymania kontaktów.  

9) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. 

10) Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
2.        Wykonawca zobowiązuje się przekazać treść powyższej klauzuli informacyjnej (zawartej w ustępie 

1) wszystkim osobom (Pracownicy, Osoby Współpracujące), których dane udostępnił Spółce 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., w ramach zawarcia i realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 17.  
Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające 
z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje lub w drodze mediacji, o której mowa 
w przepisach o postępowaniu cywilnym. 

2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, wszelkie spory 
związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 18. 
Postanowienia końcowe 

1. Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia 
Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują przepisy prawa Rzeczypospolitej 
Polskiej, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, PZP oraz Prawa Budowlanego.  
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3. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, 
stanowią integralną cześć Umowy. 

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy są lub staną się nieważne lub nieskuteczne z mocy 
obowiązującego prawa, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy, a Strony 
zobowiązują się stosować przepisy prawa najbliższe postanowieniom nieważnym lub 
nieskutecznym.  

5. Załączniki do Umowy stanowią:  
(1) Dokumenty Zamówienia,  
(2) Oferta. 

6. Umowę zawarto w 2 jednobrzmiących egz. po 1 egz. dla każdej ze Stron.  
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Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego 
 
 
Wykonawca/y: 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

 
 

Oświadczenie  
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 
 
W imieniu …………………………………………………………………………………….. oświadczam, że nie jestem/nie 
jesteśmy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym tj. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji 
Police Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z procedurą wyboru wykonawcy. 
 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, lub pozostawaniu w innym 
związku niż wskazane w lit. a-d jeżeli naruszają zasady konkurencyjności (w tym zasady 
wydatkowania środków publicznych). 

 
 
………………………………… 
      Data i miejsce 
       …………………………………………………………………. 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego 
 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 
Zamawiający: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  
ul. Grzybowa 50, 72 - 010 Police 

 
„Świadczenie usług zespołu inspektorów nadzoru dla inwestycji realizowanej w ramach programu 
operacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (POIiŚ) na zaprojektowanie 
i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjna 
grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami) - etap I” 

 
Wykonawca/y: 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 
 
Nr postępowania ZWIK/10/2022 

 
1. Oświadczam, że 

1)  nie zachodzą w stosunku do mnie/nie zachodzą w stosunku do reprezentowanego przeze 
mnie Wykonawcy przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-
3  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).1 

2) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 3.I ppkt 2 Zapytania 
ofertowego oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 3.II 
lit. a-c Zapytania ofertowego. 
 

Podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy 

 ____________________________________________ 

                                                           
1Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014  albo wpisanego na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub 

będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 

217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 

dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 

pkt 3 ustawy. 

 

Przepisy, o których mowa powyżej stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy. 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(2)ust(1)&cm=DOCUMENT
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2. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

Podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy 
 
                   ________________________________ 

 
3. Oświadczam/oświadczamy, że Wykonawca do realizacji zamówienia skieruje następujące osoby: 

 

Podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy 
 
 
                       ________________________________ 

 

Lp. 

Funkcja/ Osoba 

(imię i 
nazwisko) 

Kwalifikacje zawodowe  
-posiadane uprawnienia budowlane (numer oraz 
zakres uprawnień zapewniających prawo 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, z podaniem daty, pełnej nazwy 
i podstawy prawnej ich wydania)  

Ponadto: 

-opis doświadczenia: zadanie, inwestor, zakres 
robót, pełniona funkcja i okres pełnienia 
powierzonej funkcji (od m-c/rok do m-c/rok).  

Ponadto informacja o okresie sprawowania funkcji 
na inwestycji, którą Wykonawca wykazuje 
spełnienie warunku (min. połowa okresu 
wykonywania robót budowlanych) oraz o tym czy 
uczestniczył w on przy ich zakończeniu i odbiorze 
końcowym)  

 

Podstawa 
dysponowania 

1.    

2.    

3.    


