
 
Kolno, dnia 02-12-2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
nr 1/JRP/2021 

Zapraszamy do składania ofert w ramach postępowania „Zaprojektowanie oraz budowa instalacji OZE na 

potrzeby oczyszczalni ścieków”. 

Rozdział 1 INFORMACJA OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM 

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

Adres: ul. Kolejowa 4a, 18-500 Kolno  

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@puk-kolno.pl  

Nr telefonu: 86 278 22 84, fax 86 278 25 12 

Strona internetowa Zamawiającego: www.puk-kolno.pl    

 

Rozdział 2 
PODSTAWY I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta 

Kolno” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

2. Wartości zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1  

pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych 

w odniesieniu do dostaw dla zamówień sektorowych. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadzie konkurencyjności w oparciu o 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 

Ministerstwo Rozwoju z 7 stycznia 2021 r. tzw. baza konkurencyjności oraz regulaminu udzielania 

zamówień publicznych realizowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie sp. z o. o. w 

ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.  

Rozdział 3 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ O EWENTUALNYM 

DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH: 
1. Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie oraz budowa instalacji OZE na potrzeby oczyszczalni 

ścieków o łącznej mocy 80 kWp  – dostawa. Zakres robót obejmuje wszelkie roboty budowlano-montażowe, 

połączeń technologicznych i sieci zewnętrznych oraz ukształtowaniem terenu. 

2. Zamawiający wymaga, aby dobór materiałów i urządzeń rozpatrywać w oparciu o Program Funkcjonalno-

Użytkowy (PFU) stanowiący załącznik nr 6 do Zapytania.  

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów, urządzeń i 

wyposażenia o nie gorszych parametrach od zaproponowanych w Zapytaniu i jakości potwierdzonej 

certyfikatem. Za równoważne Zamawiający uzna materiały, urządzenia i wyposażenie, których oferowane 

parametry będą równe lub lepsze od minimalnych parametrów opisanych w Zapytaniu (za parametry 

minimalne uznaje się wszelkie wielkości podane w Zapytaniu z zaznaczeniem „nie mniej(szy) niż”). 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i wyposażenie spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do 

wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim 

wypadku Wykonawca na etapie realizacji umowy musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące 

parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały 

(wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
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6. Kod CPV:  

09331200-0 Słoneczne moduły fotowoltaiczne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

7. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie konkurencyjności pod adresem 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 

8. Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu 

dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający udostępni teren realizacji projektu po wcześniejszym uzgodnieniu przez obie 

strony terminu wizji.  

Rozdział 4 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Zakończenie wykonywania całego zamówienia: nie dłuższy niż do dnia 30-06-2022 roku. 

Rozdział 5 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 
Osoba, z którą można się kontaktować w sprawach związanych z zapytaniem: Przemysław Banach, telefon: 

724 222 021, e-mail: przemyslaw.banach@puk-kolno.pl  

 

Rozdział 6 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 

określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 

Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy.   

2) Posiadania odpowiedniego poziomu wiedzy i doświadczenia koniecznych do wykonania zamówienia. 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże że:  

a) wykonawca zobowiązany jest wykazać należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

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

najmniej jednej dostawy z montażem systemu fotowoltaicznego o łącznej mocy co najmniej 50 kWp. 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże że dysponuje:  

a) projektantem branży elektrycznej – co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do 

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym w okresie ostatnich 5 lat 

doświadczenie w zakresie wykonania projektu budowy systemu fotowoltaicznego o łącznej mocy 

co najmniej 50 kWp. 

b) jedną osobę posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym w okresie ostatnich 5 lat 

doświadczenie w zakresie wykonania dostawy z montażem systemu fotowoltaicznego o łącznej 

mocy co najmniej 50 kWp. 

3. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 8 zapytania. 

 

Rozdział 7 

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:  

1) Wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia 

publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które 

wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie mowy albo odstąpienie 
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od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego 

zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. 

2) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 

jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w 

okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. 

3) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego. 

4) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu. 

5) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

6) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

7) Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

8) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

9) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego. 

10) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

11) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem 

prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 

w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni 

uczciwej konkurencji. 

12) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 

związania ofertą lub w wyniku ponownego wezwania do wniesienia wadium albo nie zgodzili się na 

przedłużenie okresu związania ofertą. 

13) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na 

wynik prowadzonego postępowania. 

14) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 



 

 

 

 

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

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

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

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

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

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

rozdziale 7.2 zapytania. 

4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie. 

5. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 8 zapytania. 

 

 

Rozdział 8 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ  

ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia 

warunki udziału w postępowaniu.  

2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 zapytania należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 2a do 

zapytania.  

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona 

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

oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia. 

4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

5. Zamawiający, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta 

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

postępowaniu.  

6. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub 

dokumenty: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w rozdziale 6 niniejszego zapytania: 

a) wykaz robót budowlanych/dostaw zgodnie z wymaganiami zawartymi w  rozdziale 6 punkt 2 podpunkt 

2, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

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

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

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

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

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

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – Załącznik nr 4 do 

Zapytania,  

b) wykazu osób zgodnie z wymaganiami zawartymi w  rozdziale 6 punkt 2 podpunkt 3, skierowanych 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 



 

 

 

 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 5 do Zapytania. 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których 

mowa w rozdziale 7 niniejszego zapytania: 

a) oświadczenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

9. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt. 8.8.1 

zapytania budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu 

na rzecz, którego roboty budowalne były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie.  

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu.  

11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w 

Rozdziale 8 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty.  

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.  

 

Rozdział 9 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH  

NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, ZAMIERZAJĄCYCH 

POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

PODWYKONAWCOM 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych.  

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

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.  

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 

budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane (jeżeli dotyczy).  

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają 

spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

1) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.2 zapytania.  

7. W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

2) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

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



 

 

 

 

3) Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu składa także oświadczenie dotyczące tych podmiotów.  

 

 

Rozdział 10 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

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

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) Żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, natomiast spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2 zapytania. Zamawiający 

nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia.  

2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.2 Zapytania ofertowego składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym 

mowa w pkt. 8.4 zapytania składa każdy z Wykonawców.  

 

Rozdział 11 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.  

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się za pośrednictwem poczty elektronicznej: przemyslaw.banach@puk-kolno.pl 

3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są przedstawiciele Zamawiającego: 

Przemysław Banach nr tel. +48 724 222 021 email: przemyslaw.banach@puk-kolno.pl.  

4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.  

5. Oświadczenia i dokumenty, składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji 

których polega wykonawca oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem.  

6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z 

nich dotyczą.  

7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o 

których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości.  

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

 

 

Rozdział 12 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 

2 000,00 PLN 

2. Wadium może być wniesione w: 

mailto:przemyslaw.banach@puk-kolno.pl
mailto:przemyslaw.banach@puk-kolno.pl


 

 

 

 

1) Pieniądzu; 

2) Gwarancjach bankowych; 

3) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Kolno nr rachunku 

38 8754 0004 0000 9061 2000 0010  z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr - 

1/JRP/2021”. 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku 

bankowym Zamawiającego, o którym mowa pkt. 3 niniejszej niniejszego zapytania, przed upływem terminu 

składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) Pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 

2) Innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 

Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej 

kwoty wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;  

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy; 

4) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego,  z przyczyn  leżących  po  jego  stronie,  

nie  złożył niezbędnych oświadczeń  lub  dokumentów  w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postepowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania lub  pełnomocnictw,  co  spowodowało  

brak  możliwości  wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 

8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa 

termin składania ofert. 

9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 

lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w rozdziale 12.6. 

10. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. 

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w 

wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności 

wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 

 

Rozdział 13 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez wykonawcę na tę część zamówienia.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania. 

6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie. 

7. Oferta winna być złożona w kopercie zabezpieczona w sposób uniemożliwiający jej otwarcie w sposób 

niewidoczny, powinna zawierać: nazwę i pełny adres Wykonawcy oraz oznaczenie: „Zaprojektowanie 

oraz budowa instalacji OZE na potrzeby oczyszczalni ścieków. 
8. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane 

przez wykonawcę. 



 

 

 

 

9. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z 

zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy. 

10. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących 

wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty. 

11. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty. 

13. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

14. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez 

wykonawcę. 

15. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł nie później 

niż w terminie składania, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być 

oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

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

16. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o 

których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie 

z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

1) Ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja 

mająca wartość gospodarczą.  

2) Nie została ujawniona do wiadomości publicznej. 

3) Podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

16. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od 

pozostałej (jawnej) części oferty. 

17. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w rozdziale 14.6.  

18. Oferta musi zawierać: 

1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

zapytania.  

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 

pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 

postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno 

być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy).  

3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych 

wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 

poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.  

4) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1 zapytania. 

5) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9.2 zapytania (jeżeli dotyczy). 

19. Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty elektronicznie poprzez stronę internetową: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie 

danych .pdf, .doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

1) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i 

przechowywania dokumentów elektronicznych.  

 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

 

 

 

Rozdział 14 

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

1. Ofertę wypełnioną zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania (formularz ofertowy) należy złożyć w terminie 

do dnia 14.12.2021 roku do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. 18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A lub złożenie oferty elektronicznie 

poprzez stronę internetową https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia  

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 

powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.   

2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zapytania.  

3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2021 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego. 

5.  Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej: 

www.puk-kolno.pl w zakładce Zamówienia oraz poprzez stronę internetową: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl informacje o: 

1) Kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

2) Nazwach i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.  

3) Cenach zawartych w ofertach. 

6. W przypadku złożenia oferty po terminie, o którym mowa w punkcie 14.1, Zamawiający niezwłocznie 

zwróci ofertę wykonawcy bez jej otwierania.  

Rozdział 15 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

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

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, 

że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się 

do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 

niż o 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 

okres związania ofertą. 

 

Rozdział 16 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w zł (PLN), która stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia. Cena oferty – jest to kwota wymieniona w Formularzu 

oferty (Załącznik Nr 1 zapytania), którą należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do 

grosza (do dwóch miejsc po przecinku).  

2. Podstawą do określenia ceny oferty jest treść zapytania wraz załącznikami. 

3. Wyliczenia ceny należy dokonać w tabeli znajdującej się w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik 

Nr 1 do zapytania. 

4. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto, jaką poniesie na realizację 

przedmiotu zamówienia. 

5. W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 

2014 r., poz. 915) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 

386 ze zm.), za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.  

6. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Projektem umowy stanowiącej Załącznik Nr 3 do zapytania.  

 

Rozdział 17 

BADANIE OFERT 

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

2. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.puk-kolno.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

 

 

 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 

wyliczenia ceny. 

3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

4. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) Oczywiste omyłki pisarskie.  

2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek.  

3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

Rozdział 18 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG 

TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania.  

2) Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:  

Kryterium 
Waga 

[%] 

Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena 

ofertowa brutto 
100% 100 

                 Cena badanej oferty 

C = ------------------------------------- x 100 

                 Cena najkorzystniejszej oferty 

RAZEM 100% 100 ──────────────────── 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych 

przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. W przypadku stwierdzenia 

przez Zamawiającego, w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie przez Wykonawcę informacje są 

nieprawdziwe, skutkować to będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania 

4. Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji po złożeniu ofert. 

5. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania bez podawania przyczyny. 

 

Rozdział 19 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informacje te Zamawiający opublikuje na swojej 

stronie internetowej.   

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni.   

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty.  

4) Unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 



 

 

 

 

 

Rozdział 20 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY  

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY 

1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego 

przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik 

uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 

2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 

z dokumentów załączonych do oferty. 

3. O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 20.1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

odrębnym pismem. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach 

określonych w rozdziale 21 niniejszej zapytania. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram 

Rzeczowo-Finansowy, w formie uzgodnionej z Zamawiającym tj. uzgodnienia przewidywanych terminów 

na realizację poszczególnych etapów objętych przedmiotem zamówienia, w celu sporządzenia 

harmonogramu rzeczowego. 

 

Rozdział 21 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  

WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej 

lub w kilku następujących formach: 

1) Pieniądzu; 

2) Gwarancjach bankowych; 

3) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, z późn. zm.). 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank 

Spółdzielczy Kolno  nr rachunku 38 8754 0004 0000 9061 2000 0010 . Tytuł przelewu:  

„ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Znak sprawy: 1/JRP/2020” 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy 

przez Zamawiającego, przed jej podpisaniem. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu będzie uznane za 

skuteczne, jeżeli rachunek Zamawiającego zostanie uznany kwotą zabezpieczenia najpóźniej w dniu 

podpisania umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, przed jej podpisaniem. 

5. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona 

Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

 

 

Rozdział 22 

POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 3 do zapytania. 

2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa 

w pkt. 22.1 zapytania. 

3. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, w sposób i na warunkach 

szczegółowo opisanych we wzorze umowy.  

 



 

 

 

 

Rozdział 23 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI  

ZAPYTANIA 
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania. 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 3 dni przed upływem terminu 

składania ofert. Treść informacji Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania. Zmianę zamawiający 

zamieści na własnej stronie internetowej oraz w bazie konkurencyjności. 

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 

termin składania ofert i zamieści informację na  stronie internetowej i w bazie konkurencyjności. 

 

 

 

Rozdział 24 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w PUK w Kolnie Sp. z o. o. –  

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A . Telefon 86 278 22 84, email: sekretariat@puk-kolno.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: ,, Zaprojektowanie oraz budowa 

instalacji OZE na potrzeby oczyszczalni ścieków” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.   

3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych – Przemysław Banach - pod adresem e-mail: przemyslaw.banach@puk-

kolno.pl. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania 01/JRP/2021;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy;  

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  

7. Posiada Pani/Pan: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania pani/Pana danych osobowych; 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

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

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.. 20 RODO, na podstawie 

art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

Rozdział 25 

INFORMACJE DODATKOWE 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych, rozliczania w walutach 

obcych, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

mailto:przemyslaw.banach@puk-kolno.pl
mailto:przemyslaw.banach@puk-kolno.pl


 

 

 

 

Rozdział 26 

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA 

 

Integralną częścią zapytania są załączniki: 

Załącznik Nr 1 –  Wzór Formularza Ofertowego. 

Załącznik Nr 2 i 2a -  Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku    

                                    podstaw do wykluczenia z postępowania.   

Załącznik Nr 3 -  Projekt umowy 

Załącznik Nr 4 –    Wzór wykazu robót budowlanych – składany na wezwanie zamawiającego. 

Załącznik Nr 5 –  Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia –  

                                    składany na wezwanie zamawiającego. 

Załącznik Nr 6 –  PFU.  

 

  



 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

OFERTA 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

Tel. nr: (+48 86) 278 22 84; faks nr: (+48 86) 278 25 12 

www.puk-kolno.pl 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadzie konkurencyjności w 

oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014 – 2020 Ministerstwo Rozwoju z 7 stycznia 2021 r. tzw. baza 

konkurencyjności oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie sp. z o. o. w ramach programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 - Zaprojektowanie oraz budowa instalacji 

OZE na potrzeby oczyszczalni ścieków składam niniejszą ofertę na:  

DANE WYKONAWCY: 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca 

ofertę:………………..………………………………………………………… 

Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………………………….………

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

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

Adres:……………………………………………………………………………………………………

…..……..……..……..…... 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.…………………………………………..…….. 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem: tel/faks…………………………………………………………………………. 

email……………………… 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres 

siedziby):……………………………………………………….……………………….. 

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

 

 



 

 

 

 

ZADANIE NR 2 - Zaprojektowanie oraz budowa instalacji OZE na potrzeby 

oczyszczalni ścieków 

A. CENA OFERTOWA – USŁUGA PROJEKTOWA: 

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ Z TYTUŁU 

WYKONANIA USŁUGI PROJEKTOWEJ: 

CENA OFERTOWA NETTO PLN 
 

VAT (Stawka podatku VAT) 
 

CENA OFERTOWA BRUTTO PLN 
 

  

B. CENA OFERTOWA – DOSTAWY: 

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ Z TYTUŁU 

WYKONANIA DOSTAWY: 

CENA OFERTOWA NETTO PLN 
 

VAT (Stawka podatku VAT) 
 

CENA OFERTOWA BRUTTO PLN 
 

 

C. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ  

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA NETTO PLN 
 

VAT (Stawka podatku VAT) 
 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN 
 

 

A. OŚWIADCZENIA: 

1) oferujemy okres gwarancji określony w PFU, 

2) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w Zapytaniu ofertowym oraz we 

wzorze umowy; 

3) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

4) zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 

5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert 

(włącznie z tym dniem); 

6) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie częściami (na zasadach 

opisanych we wzorze umowy) w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury; 

7) wadium w wysokości ________________ PLN (słownie: ___________ złotych), zostało 

wniesione w dniu ............................................................., w formie: 

…..……..............................................................................; 

8) prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na następujący rachunek: 

…...………………..............................................................................................…...………; 



 

 

 

 

B. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

2) zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto; 

3) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy 

jest.............................................................................................................................................. 

e-mail:........………….… …………..……....….tel./fax:..............................………………..; 

4) ……………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

C. ZASTRZEŻENIA  OFERENTA 

Zgodnie z przepisami o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji oraz zasadami  uczciwej konkurencji, 

wskazujemy i stwierdzamy, że następujące dokumenty załączone do niniejszej oferty stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : 

1……………………………………………… 

2……………………………………………... 

 

D. SPIS TREŚCI: 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ......................................................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................................................... 

3) ......................................................................................................................................................... 

4) ......................................................................................................................................................... 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

………………………………………………… 

pieczęć Wykonawcy 

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

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 

 

  



 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego  

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

 
Wykonawca: 

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

……………………………………………………………………………… 

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

……………………… 

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

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY   

dotyczy spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. „- Zaprojektowanie oraz budowa instalacji OZE na 

potrzeby oczyszczalni ścieków oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale 6 

Zapytania.   

 

 

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

 

 

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH INNYCH PODMIOTÓW 

 

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

zamawiającego w Zapytaniu, polegam na zdolnościach następującego/ych podmiotu/ów:  

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

……………………………………………………………………………… 

w następującym zakresie: 

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

……………………………………………………………………………………. 

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

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

…………………………………………………………………. 

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

Oświadczam, że podmiot 

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

……………………………………………………………………………… 

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



 

 

 

 

……………………….. ze zdolności, którego korzystam przy potwierdzaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu w będzie wykonywał zamówienie w następującym zakresie 

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

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

……………………………………...  

 

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

 

             

      ………………………………………… 

         (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 

             

      ………………………………………… 

         (podpis) 

 

 

 

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu 

całego konsorcjum.   

  

  



 

 

 

 

Załącznik Nr 2a do Zapytania ofertowego 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o. 

18-500 Kolno, ul. Kolejowa 4A 

 

Wykonawca: 

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

………………………………………………………………………………  

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

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

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - dotyczy braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Zaprojektowanie oraz budowa instalacji OZE na 

potrzeby oczyszczalni ścieków” oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie rozdziału 7 Zapytania . 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania (podać mającą 

zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w rozdziale 7 Zapytania).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

 

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

 

       ………………………………………… 

         (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA 

 

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

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  

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

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

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

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Rozdziału 7 

Zapytania. 

 

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

             

      ………………………………………… 

         (podpis) 



 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 

             

      ………………………………………… 

         (podpis) 

 

 

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy. 
  



 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

  

 

Projekt UMOWY nr …………….. 

 

Umowa zawarta w dniu ............................................. r.  w  Kolnie pomiędzy: 

 

(NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I DANE ADRESOWE) 

 reprezentowanym przez (imię i Nazwisko),  

zwanym dalej Zamawiającym, 

a  

(NAZWA WYKONAWCY I DANE ADRESOWE) 

reprezentowanym przez ...................................., 

zwanym dalej Wykonawcą:                   

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, prowadzonego na zasadzie 

konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 

– 2020 Ministerstwo Rozwoju Warszawa 19 lipca 2017r. tzw. baza konkurencyjności oraz regulaminu 

udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie sp. z 

o. o. w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 - Zaprojektowanie 

oraz budowa instalacji OZE na potrzeby oczyszczalni ścieków w ramach projektu pn. ,,Poprawa 

gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Kolno” - 01/JRP/2021  

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Zaprojektowanie oraz budowa 

instalacji OZE na potrzeby oczyszczalni ścieków w ramach projektu pn. ,,Poprawa gospodarki 

wodno – ściekowej na terenie Miasta Kolno – Zadnie nr 1. 

 

§ 2 

TERMINY REALIZACJI 

1. Zakończenie wszystkich etapów objętych harmonogramem rzeczowym, stanowiącym integralną cześć 

umowy, nastąpi w terminie: do dnia 30.06.2022 r. 

2. Termin obejmuje łącznie czas na mobilizację Wykonawcy i czas na ukończenie przedmiotu umowy 

wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

3. W uzasadnionych przypadkach terminy wykonania danego etapu określonego w harmonogramie 

rzeczowym mogą ulec zmianie. Zmiany te wymagają pod rygorem nieważności, uprzedniej pisemnej 



 

 

 

 

akceptacji Inżyniera Kontraktu, oraz Zamawiającego i nie stanowią zmiany umowy. 

 

§ 3 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi .......................................... zł brutto 

(słownie: .............................................................. zł), w tym podatek VAT wg. obowiązującej stawki i 

jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  

2. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 

włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty i wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust.1 umowy. 

3. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy jest ostateczne, nie podlega waloryzacji. 

4. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane 

w walucie polskiej. 

5. Rozliczenie umowy następować będzie w następujący sposób: 

1) Wykonawca wystawi faktury nie częściej niż raz w miesiącu za wykonanie w pełni poszczególnego 

etapu/etapów przedmiotu umowy (wskazanego/ych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o 

którym mowa w § 2 ust 1), - w oparciu o protokół odbioru częściowego z postępu robót za dany etap, 

zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu bez zastrzeżeń, tj. nie zawierający terminu na usunięcie wad, 

podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron, wraz z zestawieniem rzeczowo finansowym 

wykonanych i opłaconych podwykonawcom robót zrealizowanych w okresie rozliczeniowym 

pokrywających się z przedłożoną fakturą. 

2) Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 

3) Płatności będą dokonywane na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany przez  

Wykonawcę na fakturze. 

6. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.  

 

§ 4 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy do realizacji poszczególnych etapów 

robót wymienionych w § 1 umowy, nie później niż w ciągu 7 dni przed terminami ich rozpoczęcia, 

określonymi na podstawie harmonogramu rzeczowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do: 

1) akceptacji lub odrzucenia dokumentacji projektowej przedłożonej przez Wykonawcę przed jej 

skierowaniem do realizacji w terminie 10 dni od jej otrzymania; 

2) uzgodnienia rozwiązań funkcjonalnych, użytkowych i materiałowych zawartych w projekcie 

budowlanym, w terminie 5 dni od jego otrzymania; 

3) akceptacji lub odrzucenia, w przypadku wystawionych bezpodstawnie lub nieprawidłowo, faktur 

za wykonanie poszczególnych prac stanowiących przedmiot umowy; 

4) dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i 

nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie Kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo budowlane. 

3. Podmiotem reprezentującym Zamawiającego w ramach realizacji umowy jest: 

4. Zamawiającego na terenie budowy reprezentuje Inżynier Kontraktu: 

- SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134. 



 

 

 

 

5. Szczegółowy zakres obowiązków Zamawiającego wynika m.in. z niniejszej umowy, przepisów Prawa 

Budowlanego i ma na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników. 

 

§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie w § 1 niniejszej umowy, 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz do oddania go Zamawiającemu w 

terminie i na zasadach ustalonych w umowie. 

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji projektowej robót budowlanych, 

w zakresie podanym w umowie włącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

3. Wykonawca uzyska aprobaty i zatwierdzenia osób trzecich dla opracowanej dokumentacji projektowej 

robót budowlanych, jeżeli jest to wymagane. 

4. Wykonawca przedłoży wykonaną dokumentację projektową przedstawiającą proponowane roboty 

budowlane Inżynierowi Kontraktu, który w ciągu 5 dni roboczych od jej dostarczenia wyda opinię o jej 

zgodności z umową. Na podstawie opinii Inżyniera Kontraktu, Zamawiający zatwierdzi dokumentację 

lub ją odrzuci. 

5. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej opracowanej 

przez niego. 

6. Jeżeli wady wykonanej dokumentacji projektowej ujawnią się po jej zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego, Wykonawca poprawi dokumentację na swój koszt, a w przypadku zmian 

powodujących zmianę pozwolenia na budowę, przygotuje również wszelką dokumentację niezbędną 

do przedłożenia do właściwego organu w celu zmiany pozwolenia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania wszystkich koniecznych dokumentów i opracowań, w 

celu skutecznego i kompletnego wystąpienia o wydanie pozwoleń na użytkowanie, wraz z uzyskaniem 

wymaganych uzgodnień i zgód, w zakresie objętym niniejszą umową. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wad występujących w przedmiocie umowy, w 

okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 

9. Wykonawca może zlecić wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom pod warunkiem, że 

posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

10. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście lub/i przy pomocy podwykonawców. 

11. Do wykonania samodzielnych funkcji przy realizacji robót Wykonawca zatrudni personel    

wymieniony w załączonym do oferty wykazie lub inny personel zaaprobowany przez  Zamawiającego. 

Zaaprobuje on każde proponowane zastąpienie podstawowego personelu  jedynie wtedy, kiedy odnośne 

kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu będą takie  same lub wyższe niż personelu 

wymienionego w wykazie.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy ora przepisów przeciwpożarowych, przez swój personel oraz swoich podwykonawców 

świadczących prace na terenie Zamawiającego. 

13. Kierownik budowy Wykonawcy będzie jednocześnie koordynatorem ds. BHP zgodnie z art. 208 

Kodeksu Pracy. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych umową wyłącznie 

wyrobów i materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane, ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z 

późn. zm.). 

15. Stosowania materiałów nie będących prototypami. Oferowane materiały/urządzenia winny być 

sprawdzone w działaniu w zastosowaniach podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w 

planowanych robotach. Za sprawdzone w działaniu uznaje się materiały/urządzenia eksploatowane na 

innych zrealizowanych obiektach (oczyszczalniach ścieków komunalnych) co najmniej przez okres 



 

 

 

 

jednego roku. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż oferowany materiał/ urządzenie nie jest 

prototypem.  

16. Poza innymi obowiązkami, wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt; 

2) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie robót, w szczególności pod względem 

przeciwpożarowym; 

3) ponoszenie odpowiedzialności cywilnej za wszystkie prowadzone prace, związane                        z 

realizacją przedmiotu umowy; 

4) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót, dbanie o stan techniczny                                i 

prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy; 

5) utrzymanie porządku na terenie prowadzonych przez siebie robót; 

6) utrzymanie terenu prowadzenia robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwanie wszelkich zbędnych materiałów, odpadów, śmieci itp.; 

17. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty 

budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13, 14 i art. 46 ustawy Prawo budowlane: 

1) Dziennik Budowy: 

a) projekt budowlany i pozwolenie na budowę; 

b) rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowiące podstawę wykonywania robót budowlanych; 

2) protokoły odbiorów robót; 

3) dokumentację powykonawczą. 

18. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem obiektu oraz warunkami realizacji robót i nie wnosi 

zastrzeżeń do przyjętych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. 

19. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia zawarcia 

niniejszej umowy i aktualizować (przedłużać) terminy obowiązywania zaświadczenia o przynależności 

do odpowiedniej Izby Budowlanej, nie później niż na 5 dni przed upływem ich ważności. 

20. Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej umowy, zapewni zawarcie umów ubezpieczenia w zakresie 

odpowiedzialności cywilnej i w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.  

21. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować (przedłużać) dokument, o którym mowa w ust. 20, nie 

później niż na 5 dni przed upływem terminu ich ważności.  

22. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, Inżynierowi Kontraktu oraz wszystkim 

osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do 

terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z niniejszą umową będą wykonywane.  

Zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

w zakresie realizacji zamówienia czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1502, z późn. zm.  

23. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym 

niż 5 dni roboczych, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązuje się 

przedłożyć oświadczenie o zatrudnieniu. 

24. Wykonawca po dokonaniu instalacji (montażu) urządzeń (sprzętu) objętego przedmiotem niniejszej 

umowy, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu poprzez Inżyniera Kontraktu instrukcji 

obsługi, kart gwarancyjnych i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego przyjęcia i 

użytkowania sprzętu lub urządzeń. 

25. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla całej inwestycji. 

 

§6 

ODBIÓR 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

− odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 



 

 

 

 

− odbiory częściowe odzwierciedlające stopień zaawansowania robót (rzeczowo finansowy), 

pełnych, zamkniętych, odebranych i zatwierdzonych etapów, ustalonych w harmonogramie o 

którym mowa w §2 pkt. 1 

− odbiór końcowy przedmiotu umowy, 

− odbiór po okresie rękojmi za wady, 

− odbiór ostateczny.  

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inżynier Kontraktu na wniosek 

Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy. Odbiór ww. robót zostanie dokonany w terminie 

nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia. 

3. Odbiorów częściowych dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń, w tym 

wystawiania faktur zgodnie z § 3 ust. 5 pkt 1 niniejszej umowy. 

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy odbędzie się po zakończeniu wszystkich etapów na podstawie 

uzyskanego pozwolenia na użytkowanie i zrealizowaniu dostaw objętych przedmiotem umowy. 

5. Przed rozpoczęciem odbioru częściowego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą, atesty, certyfikaty, atesty higieniczne materiałów, instrukcje obsługi i 

eksploatacji instalacji oraz urządzeń (wszystkie materiały w języku polskim), karty gwarancyjne 

urządzeń i protokoły z pomiarów wykonane przez uprawnione jednostki lub osoby w zakresie. 

6. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbiorów częściowych poszczególnych etapów i 

odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 5 dni od daty otrzymania od Wykonawcy 

zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru danego etapu lub całego przedmiotu umowy. 

Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w 7 dniu roboczym. Jeżeli odbiór zostanie 

dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce w spełnieniu zobowiązania, wynikającego z umowy od 

daty zgłoszenia gotowości do odbioru.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego (końcowego) zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu  przysługują następujące uprawnienia: 

   1)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia  wad lub dokonać 

odbioru i wyznaczyć termin ich usunięcia; 

  2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:                     

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy (części) lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

c) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zgodnie z 

postanowieniami pkt. 7 a niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie 

przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru częściowego (końcowego), będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad. 

9. Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika                 i 

Wykonawcy w formie protokolarnej w celu stwierdzenia zrealizowania przez Wykonawcę zobowiązań 

wynikających  z rękojmi za wady fizyczne. 

10. Odbiór ostateczny będzie dokonany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika                                        i 

Wykonawcy  w formie protokółu ostatecznego odbioru, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w 

okresie rękojmi. Zwolni on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących 

usuwania wad. 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących okolicznościach: 



 

 

 

 

− za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w terminie 

zakończenia, kara umowna wyniesie 0,05% wartości wynagrodzenia podanego w § 3 ust. 1 umowy za 

każdy dzień opóźnienia 

− za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach częściowych  poszczególnych etapów, 

w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia (z Harmonogramu Rzeczowo-Fiannsowego)  za 

poszczególny etap, za każdy dzień opóźnienia 

− za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy w 

wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia z § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia; 

− Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników wykonującymi prace fizyczne na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących  

w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania 

Pracowników wykonującymi prace fizyczne na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) pomnożonego przez liczbę dni  

w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 

2. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega 

sobie dochodzenie odszkodowania uzupełniającego przenoszącego karę umowną. 

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%  wynagrodzenia z § 3 ust. 1 

umowy. 

4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego bądź Wykonawcy od umowy z winy Zamawiającego, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia z § 3 ust. 1 umowy. 

5. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia z § 3 ust. 1 

umowy.  

6. Suma kar umownych nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. 

7. Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji gdy 

wartości szkody przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 8  

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres 

rękojmi za wady i usterki wynosi 5 lat licząc od daty odbioru końcowego. 

2. Termin rękojmi za wady i gwarancji jakości, ulega przedłużeniu o okres w którym Zamawiający nie 

mógł korzystać z danego przedmiotu (części umowy), zaś w przypadku dokonania wymiany lub istotnej 

naprawy biegnie od nowa od dnia podpisania protokołu potwierdzającego naprawę.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad i niedoróbek stwierdzonych w 

okresie rękojmi i gwarancji jakości w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub 

inne podmioty działające w jego imieniu.  

4. Do gwarancji jakości artykuł 580 i 581 Kodeksu Cywilnego ma odpowiednie zastosowanie.  

5.  

§ 9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Strony ustalają, że Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wartości umowy tj. ......................-zł, słownie: ............................  

2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi na wykonane roboty stanowi 

30% kwoty wymienionej w ust. 1 tj.....................................  



 

 

 

 

3. Zwrot zabezpieczenia z wyłączeniem jego części określonej w ust. 2 nastąpi w terminie 30 dni od 

przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie 

wykonanych.  

4. Część zabezpieczenia określona w pkt 2 (30%) zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi.  

§ 10 

OGÓLNE WARUNKI ZMIANY UMOWY 

1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami przewidzianymi w treści niniejszej umowy. 

2. Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania: 

a) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą 

stron umowy; 

b) w przypadku wystąpienia stanu nadzwyczajnego, 

c) w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się 

Wykonawcy do takiej zmiany, 

e) w przypadku innych obiektywnych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie 

odpowiada Wykonawca, 

f) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych. 

g) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne 

dla wykonania przedmiotu Umowy, 

h) na skutek decyzji służb i inspekcji, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji 

zamówienia, 

i) w przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili 

zawierania umowy przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość sprzętu lub robót 

objętych rezygnacją. 

3. Pozostałe zmiany: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, (np. zmiana danych 

teleadresowych, zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy itp.); 

b) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 

sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,  

c) konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 

pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną w tym instytucjami nadzorującymi realizację 

projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 

d) zmiana Strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot; 

e) zmiana w zakresie podwykonawstwa w szczególności w przypadku: 

samodzielnego zrealizowania Umowy przez Wykonawcę , pomimo zadeklarowania udziału 

podwykonawcy w realizacji zamówienia, 

e) zlecenia podwykonawcy innego zakresu zamówienia, aniżeli wskazany przez Wykonawcę w ofercie. 

f) zlecenia części zamówienia podwykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca zadeklarował samodzielną 

realizację zamówienia, 

g) zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie 

warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne 

dotychczasowy podwykonawca. 

4. Nie stanowi zmiany Umowy: 



 

 

 

 

1) zmiana harmonogramu rzeczowego realizacji umowy, bez zmiany terminu końcowego wykonania 

zadania. 

 

§ 11 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom następujący zakres robót:  

1) ………………………………………………………. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy na roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy.  

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 45dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

5. Zamawiający, w terminie 5 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni uważa się za akceptację projektu umowy 

przez zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 5 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust 8 uważa się za akceptację umowy 

przez zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. 

11. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000 zł.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 

w ust. 4 zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

13. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 



 

 

 

 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14 Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 w terminie wskazanym przez zamawiającego, 

zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 14 zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego wykonawcy.  

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej 

umowy.  

§ 12 

ZMIANA PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawców, o których mowa w § 5 ust. 14-19 umowy, 

jedynie za uprzednim pisemnym poinformowaniem Zamawiającego oraz z uwzględnieniem zapisów  

2. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę podwykonawcy w następujących przypadkach: § 

10 ust 3 lit g 

1) niewywiązywania się podwykonawcy z obowiązków wynikających z umowy, 

2) zdarzeń losowych zaistniałych po stronie podwykonawcy, 

3) jeżeli zmiana podwykonawcy konieczna jest z jakiegokolwiek innego powodu niezależnego od 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający może zażądać zmiany podwykonawcy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich 

obowiązków. 

4. Zamawiający przedstawi Wykonawcy żądanie zmiany podwykonawcy na piśmie.  

5. Do zmiany podwykonawcy odpowiednie zastosowanie ma § 10 umowy.  

 

§ 13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez Kodeks cywilny.  



 

 

 

 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania 

realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu 

budowy. 

3. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie znajdujące 

się na terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną 

przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg. 

stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu. 

5. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inżyniera Kontraktu wystawia świadectwo płatności 

obejmujące wartość wykonanej, a niezapłaconej dotychczas dokumentacji projektowej oraz wartości 

wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny 

obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty 

związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy. 

§ 14 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy, 

autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Przeniesie autorskich praw majątkowych obejmuje również zezwolenie na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego oraz upoważnienie Zamawiającego do zezwalania na wykonywanie praw zależnych 

przez osoby trzecie. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na czynienie przez Zamawiającego lub osoby przez niego wskazane 

wszelkich zmian w dokumentacji projektowej oraz dokonywanie korekt. 

 

§ 15 

ZASADY POROZUMIEWANIA SIĘ STRON 

1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy oraz dotyczących 

interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom 

za pokwitowaniem.  

2. Dziennik Budowy służyć będzie jedynie zapisom w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane 

i przepisach związanych. 

 

§ 16 

POUFNOŚĆ INFORMACJI 

1. Strony prowadzą współpracę związaną z realizacją przedmiotu umowy i w związku z tym Zamawiający 

udostępnia informacje i materiały dotyczące zakresu współpracy. 

2. Korespondencja prowadzona między Stronami w związku z wykonywaniem umowy oraz wszelkie 

informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę (jego personel lub podwykonawców) odnoszące się 

do realizacji umowy, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca będzie zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich dokumentów, materiałów 

i opracowań wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiającego uzyskanych w ramach realizacji niniejszej 

umowy i nie będzie udostępniał ich osobom trzecim w jakikolwiek sposób,  w okresie prowadzonej 

współpracy oraz po jej zakończeniu. 

4. Postanowienia o poufności wymienione powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w 

ujawnieniu informacji, jeżeli osoba działająca w imieniu Zamawiającego uzna, że informacje mogą być 



 

 

 

 

ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub obowiązek ujawnienia takich informacji wynikał 

będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania przez Wykonawcę, jego personelu lub 

podwykonawców, w wyniku czego Zamawiający poniósłby szkodę, Wykonawca ponosił będzie pełną 

odpowiedzialność cywilnoprawną z tego tytułu. 

 

§ 17 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane. 

2. W zakresie praw i obowiązków Stron niniejszej umowy integralną część umowy stanowi Zapytanie 

ofertowe na Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kolnie w ramach projektu pn. 

,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Kolno. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Załączniki do umowy: 

1) Program funkcjonalno-użytkowy – wersja elektroniczna. 

2) Zapytanie ofertowe – wersja elektroniczna. 

3) Oferta Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA:                                              
   

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 4 Wykaz usług 

 

PRZEDMIOT OFERTY 

„Zaprojektowanie oraz budowa instalacji OZE na potrzeby oczyszczalni ścieków”,  

DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

Adres: ul. Kolejowa 4a, 18-500 Kolno  

Nr telefonu: 86 278 22 84 

 
WYKONAWCA 

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

   

   

 

Oświadczamy, że wykonaliśmy następujące zadania: 

L.p. nazwa zadania wartość  

zadania  
zakres prac  

Data wykonania 

zadania  

podmiot, dla którego 

robotę wykonano 

(nazwa, adres,) 

1.      

2.      

3.      

4.      

Do wykazu załączam dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty. Dowodami o których 

mowa pow., są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi  

 

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

            (data) 

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

                                                                                         /podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ 

  



 

 

 

 

Załącznik nr 5 Wykaz osób 

 

PRZEDMIOT OFERTY 

„Zaprojektowanie oraz budowa instalacji OZE na potrzeby oczyszczalni ścieków”. 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. 

Adres: ul. Kolejowa 4a, 18-500 Kolno  

Nr telefonu: 86 278 22 84 

 
WYKONAWCA 

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

   

   

 

Oświadczamy, że wykonaliśmy następujące zadania: 

L.p. Imię i nazwisko funkcja  

Wykształcenie i 

doświadczenie 

zawodowe  

Certyfikaty i 

kompetencje  

Podstawa 

dysponowania 

1.      

      

 

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

            (data) 

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

                                                                                         /podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ 
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