SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA KROŚNIEWICE
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nie przekraczającej
progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269, z 2022 r. poz. 25) – dalej „PZP” na roboty budowlane
pn.

„BUDOWA KABLOWEJ SIECI (LINII) OŚWIETLENIA ORAZ INSTALACJI
MONITORINGU (KAMER) NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO
W KROŚNIEWICACH”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem
internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/krosniewice

Nr postępowania IŚZ.271.4.2022

Krośniewice, 21 kwietnia 2022 r.
SWZ: Budowa kablowej sieci (linii) oświetlenia oraz instalacji monitoringu (kamer) na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach.
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ROZDZIAŁ I.
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES STRONY INTERNETOWEJ POSTĘPOWANIA
Zamawiający:
Adres Zamawiającego:

GMINA KROŚNIEWICE
ul. Poznańska 5
99-340 Krośniewice
NIP 775-24-07-009
REGON 611015448
tel. (24) 25 23 024
fax (24) 25 47 782

UWAGA! Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy PZP
komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do
informacji, które nie są istotne. Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały przez
Zamawiającego umieszczone w Rozdziale XII pkt 5.
godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30 – 15:30
środka 7:30 - 17:00, piątek 7:30 – 14:00
adres poczty e-mail: gmina@krosniewice.pl
UWAGA! W przypadku gdy wniosek o wgląd w protokół, o którym mowa w art. 74 ust. 1 ustawy PZP
wpłynie po godzinach pracy Zamawiającego, odpowiedź zostanie udzielona dnia następnego
(roboczego).
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą (w tym zmiany i wyjaśnienia SWZ):
https://platformazakupowa.pl/pn/krosniewice
ROZDZIAŁ II.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Tryb udzielenia zamówienia – niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym
bez negocjacji ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021
r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269, z 2022 r. poz. 25) zwaną dalej „PZP” lub „ustawą Prawo
zamówień publicznych”, na podstawie:
a) art. 275 pkt. 1 ww. ustawy PZP,
b) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415),
c) Obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r.
w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości
w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro
stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych lub konkursów
(M.P. z 2021 r. poz. 1177),
d) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich
mowa w art. 3 ww. ustawy PZP.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia (zwaną dalej
również „SWZ”) stosuje się przepisy ww. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).
4. Przedkładając ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki
realizacji zamówienia oraz wymagania określone w niniejszej SWZ wraz z załącznikami.

SWZ: Budowa kablowej sieci (linii) oświetlenia oraz instalacji monitoringu (kamer) na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach.
Nr postępowania: IŚZ.271.4.2022

Strona 2

5. Wykonawcy są zobowiązani dokładnie zapoznać się i stosować do wszystkich wymogów
i instrukcji wynikających ze SWZ, jak również zaleca się stosowanie przygotowanych wzorów
formularzy i oświadczeń.
6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, błędów wykonawca winien przyjąć,
że w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i aktów wykonawczych,
a w drugiej kolejności zapisy niniejszej SWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu.
7. Zamawiający informuje, że:
• nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji,
• nie przewiduje aukcji elektronicznej,
• nie przewiduje złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych,
• nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej,
• nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenia zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP
• nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa
w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP
• nie dopuszcza składania ofert częściowych,
• nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych,
• nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 PZP,
• nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kablowej sieci (linii) oświetlenia oraz instalacji
monitoringu (kamer) na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach, przy
ul. Kolejowej 21 (działki nr 20/1 i 20/2).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) budowę kablowej sieci oświetlenia terenu stadionu miejskiego na odcinku 512 m
wykonanej kablami aluminiowymi o przekroju 4x35 mm2 po trasie wskazanej w planie
zagospodarowania;
2) budowę instalacji monitoringu na terenie stadionu miejskiego na odcinku 512 m
wykonanej światłowodem jednomodowym 8J ziemnym w rurze osłonowej po trasie
wskazanej w planie zagospodarowania;
3) montaż 12 szt. masztów oświetlenia terenu o wysokości 13 m w lokalizacji wskazanej
w planie zagospodarowania.
W ramach przedmiotu zamówienia wykonana zostanie m.in.:
1) linia kablowa oświetlenia stadionu: aluminiowy o przekroju: 4x35 mm2, długość:
512/600 m;
2) instalacja monitoringu: światłowód jednomodowy 8J z rurą osłonową o średniacy 75 mm
na w ziemi (719 m) oraz w rurkach instalacyjnych w budynku, długość całkowita:
719/930 m;
3) instalacja monitoringu: kabel zasilający kamery z rurą osłonową o średnicy 75 mm na
w ziemi (719 m) oraz w rurkach instalacyjnych w budynku, długość całkowita: 719/730 m;
4) instalacja monitoringu: skrętka zasilająca kamery z rurą osłonową o średnicy 75 mm na
w ziemi (260 m), długość całkowita: 260/400 m;
5) maszty oświetleniowe: aluminiowe lub stalowe o wysokości 13 m – ilość 12 szt.;
6) projektory oświetleniowe: LED o mocy 1120 W, temperatura barwowa: 4000 K – ilość
12 szt.;
7) sterowanie oświetleniem: sterowanie oświetleniem z automatyką – 1 kpl;
8) kamery: kamera zewnętrzna wraz z puszką uchwytem słupowym – 14 kpl;
9) szafa z rejestratorem CCTV: rejestrator z automatyką – 1 kpl.
Przedmiot zamówienia obejmuje również m.in. wytyczenie geodezyjne, wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
3. Szczegółowy zakres robót określają: projekt budowlany (architektoniczno – budowlany,
techniczny), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót
– stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.
4. Załączony do niniejszej SWZ przedmiar robót jest tylko materiałem pomocniczym do wyceny
przedmiotu zamówienia.
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5. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowne
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty
potwierdzające ich dopuszczalność do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
oraz posiadać akceptację zamawiającego reprezentowanego przez Inspektora Nadzoru.
6. Jeżeli projekt budowlany (architektoniczno – budowlany, techniczny), przedmiar robót lub
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu
do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy PZP, dopuszcza oferowanie materiałów lub
urządzeń równoważnych.
Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne
parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia
oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez
zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią
wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
Wykonawcy przysługuje prawo użycia materiałów i urządzeń o co najmniej równoważnych
parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych.
Wykonawca proponujący materiały i urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za
sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym
względem (w tym np. właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu).
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
7. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. W zakresie
rzeczowym należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zmówienia wynikające
z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiaru robót, jak również inne –
według oceny Wykonawcy - niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
8. Wykonawca udzieli minimum 36-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty
budowlane oraz minimum 36-miesięcznej rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, licząc
od daty odbioru końcowego robót na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca
w ofercie cenowej powinien podać oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
określony w miesiącach. Oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady stanowi
jedno z kryteriów oceny ofert.
9. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo
zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia, której wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. dotyczących wykonywania
następujących czynności:
a) wykonujących roboty przygotowawcze,
b) wykonujących roboty ziemne,
c) wykonujących roboty montażowe,
d) wykonujących roboty wykończeniowe.
Wymaganie nie dotyczy Geodety oraz Kierownika budowy.
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby co najmniej na okres
realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego
okresu wykonawca lub podwykonawca, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia
na to miejsce innej osoby/innych osób.
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących
wskazane wyżej czynności.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik
nr 7 do niniejszej SWZ.
10. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza
składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia
zostaną odrzucone.
Uzasadnienie niedokonania podziału zamówienia na części: przy ewentualnym podziale,
konieczność skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne
części zamówienia przy tak małym zakresie zamówienia mógłby poważnie zagrozić
właściwemu wykonaniu zadania. Ewentualny podział mógłby spowodować wzrost kosztów
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wykonania zamówienia (np. koszty związane z transportem sprzętu lub materiału na teren
budowy wliczone w cenę oferty na każdą część zamówienia). Uzasadnieniem braku podziału
na części jest również „rozmiar” zamówienia, możliwy do wykonania dla każdego
małego/średniego przedsiębiorcy. Ponadto dzielenie zamówienia na części nie wpłynie na
możliwość wzięcia udziału w postępowaniu innych wykonawców niż przy zamówieniu w
całości.
11.Na wykonanie przedmiotu zamówienia Gmina Krośniewice otrzymała dofinansowanie
na podstawie Uchwały Nr XLIV/526/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 marca
2022 r. w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”.
12. Przedmiot zamówienia, zdefiniowany według kodu Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45310000-0
Roboty w zakresie instalacji budowalnych
45310000-3

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0
45312311-0

Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych
Instalowanie oświetlenia

32323500-6

Urządzenia do nadzoru wideo

ROZDZIAŁ IV
WIZJA LOKALNA
Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub
sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji
Zamawiającego.
ROZDZIAŁ V
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca
może
powierzyć
wykonanie
części
zamówienia
podwykonawcy
(podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawców.
ROZDZIAŁ VI
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia w terminie: do 3 miesięcy od dnia zawarcia
umowy.
ROZDZIAŁ VII
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
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uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności na kwotę
nie mniejszą niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane
polegające na budowie/przebudowie/remoncie/modernizacji sieci oświetlenia
i monitoringu terenu i wartości robót nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto
każda.
W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót
o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo
roboty, o których mowa powyżej
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji
przedmiotowego zamówienia osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika
robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im
ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku
kierownika
robót/budowy
(w
tym
co
najmniej
na
jednej
budowie/przebudowie/remoncie/modernizacji
sieci
oświetlenia
i monitoringu terenu i wartości robót nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto).
Doświadczenie, o którym mowa wyżej, będzie liczone od dnia nabycia uprawnień.
Uprawnienia ww. projektantów winny być wydane zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje
zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646).
Wskazane osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku,
gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca
jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y), zapewniającego stałe, biegłe i fachowe
tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla
potrzeb realizacji umowy.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej –
dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
2)

ROZDZIAŁ VIII
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
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1)

2)

w art. 108 ust. 1 PZP, tj.:
a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
− udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
− handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
− o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz.
2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
− finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia,
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
− o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
− powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),
− przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
− o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej
lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w ww. ppkt a);
c) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
e) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,
że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba
że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
f) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
w art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 7 PZP, tj.:
a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
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ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
b) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury;
c) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
d) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał
lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy
koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi
za wady;
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy PZP.
ROZDZIAŁ IX
PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE – OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE ZOBOWIĄZANI
SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WSKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) oświadczenie wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez zamawiającego – załącznik nr 3 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4 do SWZ;
4) wykaz osób, 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 SWZ;
5) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem
sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
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5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ww. pkt. 4 ppkt 2, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ww. pkt. 4 ppkt 2, zastępuje się je w całości lub części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać 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, o ile wykonawca wskazał
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP dane umożliwiające dostęp do tych
środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
9. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
ROZDZIAŁ X
POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie
do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 6 do SWZ.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał,
że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się
na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert
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nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby.
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie,
w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów
określonych w Rozdziale IX SWZ.

ROZDZIAŁ XI
INFORMACJA
ZAMÓWIENIA

DLA

WYKONAWCÓW

WSPÓLNIE

UBIEGAJĄCYCH

SIĘ O

UDZIELENIA

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

ROZDZIAŁ XII
SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej
dalej:
platformazakupowa.pl)
dostępnej
pod
adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/krosniewice
oraz
poczty
elektronicznej
wskazanej
w Rozdziale I.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/krosniewice
3. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert,
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą,
z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
4. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf,
.pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja
między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl
i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu)
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania
za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość
do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana
do zamawiającego.
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6. Zamawiający
będzie
przekazywał
wykonawcom
informacje
za
pośrednictwem
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie
w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż
system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
8. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zamieszcza wymagania
dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania
i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go
za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie
oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym
postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
11. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert
oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
12. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: w zakresie proceduralnym i
merytorycznym: Aneta Gałek, tel. 24/25 23 024.
13. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się
numerem przedmiotowego postępowania.
14. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
15. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu
składania odpowiednio ofert.
16. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 15, przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa
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w ust. 15, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert.
17. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 16, nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

ROZDZIAŁ XIII
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz
z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dowód wniesienia wadium;
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa
(jeżeli dotyczy).
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy
jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
powinien być czytelny.
8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913
z późn.zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie
mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
9. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane
elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym
przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny
lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie,
który następnie przesyła do systemu.
10. 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, które
każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem
następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
11. Oferta powinna być:
1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem
platformazakupowa.pl,
3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
12. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich
plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
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13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu
składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej
tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu
do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania
oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.
Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby
zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba
że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych
w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na
język polski.
Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem
oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego
wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość
pliku to maksymalnie 500 MB.
Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne
z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”,
zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg)
ze szczególnym wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego
z rozszerzeń:
1) .zip
2) .7Z
Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar
.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane
za złożone nieskutecznie.
Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem
zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików
podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi
maksymalnie 5MB.
W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację
podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików
składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem
kwalifikowanym w formacie PAdES.
- pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES
o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem
przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
- zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem
czasu.
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27. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym
i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
28. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
29. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
30. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się
o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do
zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed
terminem składania ofert/wniosków.
31. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze
podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
32. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików
co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.
33. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz
z tłumaczeniem na język polski.
34. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
35. Przeliczanie walut obcych na walutę PLN: Do przeliczania wszystkich wartości określonych
w SWZ, a występujących w innych walutach niż PLN zastosowany zostanie średni kurs
Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia
o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje
średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty
publikowany pierwszego dnia, po dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. Średnie kursy walut dostępne są
na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem:
http://www.nbp.pl/. Zamawiający będzie korzystał z Tabeli A kursów średnich walut obcych

ROZDZIAŁ XIV
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych zero groszy).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub 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 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Łódzkim Banku
Spółdzielczym nr rachunku 88 9023 0006 0000 0345 2000 0040 z dopiskiem „Wadium –
IŚZ.271.4.2022”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji
lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania
ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
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5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Krośniewice, ul. Poznańska 5, 99-340
Krośniewice.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58
PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią
(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza
ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP.
ROZDZIAŁ XV
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza
Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy
określonymi w niniejszej SWZ. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi
23%.
3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia
w trakcie realizacji zamówienia.
7. Zaoferowana cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za cały przedmiot umowy.
Ze względu na ryczałtowe rozliczenie ryzyko obmiarowe jest po stronie Wykonawcy. Podana
cena oferty będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy, nie będzie podlegać
jakimkolwiek zmianom, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanych we wzorze umowy - załącznik
nr 7 do SWZ.
8. Cena oferty powinna obejmować - za wyjątkiem takiego zakresu, o jakim Umowa stanowi
inaczej - cały sprzęt budowlany (zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego
sprzętu, urządzeń czy narzędzi), transport (osób, sprzętu, urządzeń, narzędzi, materiałów,
wyposażenia zaplecza), robociznę, nadzór, testowanie, kontrolę jakości, materiały, montaż,
konserwację, obsługę geodezyjną, gwarancję i rękojmię za wady, zagospodarowanie odpadów,
ubezpieczenie, zysk, podatki i cła wraz z całym ryzykiem ogólnym, zobowiązaniami
i obowiązkami przedstawionymi lub sugerowanymi w projekcie umowy
9. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty, którą Wykonawca wyliczy
z uwzględnieniem i wyszczególnieniem wskazanych pozycji w przedmiarze robót – załącznik nr
8 do SWZ. Wykonawca dokonując obliczenia ceny winien wycenić wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy
10. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn.zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub
kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma
obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku;
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wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.
11. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek (za oczywistą omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny uważa się
błąd popełniony przez wykonawcę przy obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu
nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego)
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty.
12. Zamawiający po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny,
niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13. Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie ww. pkt. 11
spowoduje odrzucenie oferty.
4)

ROZDZIAŁ XVI
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 6 czerwca 2022 r. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą
zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania
ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.

ROZDZIAŁ XVII
SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/krosniewice w myśl Ustawy PZP na stronie
internetowej prowadzonego postępowania do dnia 9 maja 2022 r. do godziny 10:00.
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za
pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na
dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie
podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz
ust.2 PZP, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności,
w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości
postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu,
że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45instrukcje

ROZDZIAŁ XVIII

SWZ: Budowa kablowej sieci (linii) oświetlenia oraz instalacji monitoringu (kamer) na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach.
Nr postępowania: IŚZ.271.4.2022

Strona 16

TERMIN OTWARCIA OFERT:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2021 r., o godz. 10:10.
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii
tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez
zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały
otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji
,,Komunikaty”.
6. Uwaga! Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji
otwarcia ofert, a ma jedynie takie uprawnienie.
ROZDZIAŁ XIX
OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I SPOSOBU
OCENY OFERT:
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
2. Komisja przetargowa oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone oraz gdy
wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.
3. Oferty zostaną ocenione przez Komisję przetargową w oparciu o następujące kryteria oceny
ofert:
1) Cena (brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia) - K1 - waga 60 %
Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą, spośród ofert nie
podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu
w danym etapie badania i oceny ofert, otrzyma 60 pkt i zostanie przyjęta jako podstawa
do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:
najniższa cena oferty
K1 = ------------------------------ x 100 pkt x 60 %
cena badanej oferty
Zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy PZP: cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art.
3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
(Dz.U. z 2019 r. poz. 178). Tam zaś definicja została określona w następujący sposób:
Art. 3. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1.
cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany
zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę;
…
2. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli
na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem
od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę
taryfową.
2) Oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi - K2 - waga 40 %
Oferta niepodlegająca odrzuceniu z najdłuższym okresem gwarancji jakości i rękojmi
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otrzyma maksymalną ilość punktów (40 pkt), a pozostałe oferty niepodlegające odrzuceniu
otrzymają punkty obliczone według wzoru:
okres gwarancji i rękojmi w ofercie ocenianej
K2 = --------------------------------------------------------- x 100 pkt x 40 %
najdłuższy okres gwarancji i rękojmi
a) Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego –
36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
b) Najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego –
60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (przy zaoferowaniu
dłuższego okresu gwarancji Zamawiający – na potrzeby związane z oceną i badaniem
ofert – przyjmie wartość 60 miesięcy.
c) Okres gwarancji i rękojmi należy podać w pełnych miesiącach.
d) Niepodanie żadnej wartości dla okresu gwarancji i rękojmi albo zaoferowanie okresu
gwarancji i rękojmi:
• w niepełnych miesiącach lub
• krótszego niż 36 miesięcy
spowoduje odrzucenie oferty z przedmiotowego postępowania.
4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów z dwóch kryteriów (K).
Suma punktów będzie liczona w następujący sposób
K = K1 + K2
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca od członka komisji przetargowej to
100 punktów, na które sumuje się: 60 pkt z kryterium Cena oraz 40 pkt z kryterium oferowany
okres gwarancji jakości i rękojmi.
5. Ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
6. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty
o takiej samej cenie Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.
ROZDZIAŁ XX
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, zawierająca
postanowienia określone w Rozdziale XXI niniejszej SWZ. Termin i miejsce zawarcia umowy
zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie
w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia
umowy wykonawca zostanie poinformowany po ostatecznym rozstrzygnięciu odwołania.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, określonych w art. 308 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko
jedną ofertę.
3. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania umowy:
a) przekazać Zamawiającemu: dane niezbędne do wpisania w preambule umowy,
pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie do
zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści oferty,
b) kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XV
niniejszej SWZ. Wartość kosztorysu ofertowego musi być równa wartości ceny
ofertowej,
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c) kopie uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby
samorządu zawodowego osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia,
d) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
4. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek
przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący
realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
5. Brak wywiązania się Wykonawcy z obowiązków, o których mowa w ww. pkt. 3, skutkować
będzie zastosowaniem art. 263 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

ROZDZIAŁ XXI
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY, MOŻLIWOŚĆ ZMIANY UMOWY
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
5. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 tej ustawy).
ROZDZIAŁ XXII.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) 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.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art.
450 ust. 2 ustawy PZP.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w pkt 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem jego ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
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przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
8. Poręczenie lub(i) gwarancja musi zawierać klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnić
bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego kwoty zabezpieczenia, w wysokości wskazanej w żądaniu. Zamawiający ma
prawo żądania kwot do wysokości wartości zabezpieczenia.
9. Z kwoty o której mowa w ww. ppkt. 1 niniejszego Rozdziału Zamawiający:
a) zwolni 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania
przez zamawiającego za należycie wykonane,
b) zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji,
a zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

ROZDZIAŁ XXIII
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję,
iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Krośniewicach,
ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice, email: gmina@krosniewice.pl, tel.: +48 (24) 252-30-24,
reprezentowany przez Burmistrza.
2. Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych mgr Ryszarda Kujawskiego, z którym można
się kontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych i realizacji praw z tym związanych,
pisemnie na adres urzędu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail od24@wp.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia postępowania przetargowego, a w przypadku wyboru oferty i zawarcia
umowy dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i prawidłowej realizacji umowy,
tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO
b) wykonywania przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa,
a w szczególności Prawa Zamówień Publicznych, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw.
z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.
1129 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415)
oraz ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 164).
c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy powierzonej administratorowi, tj. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO
4. Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do
Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach
jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.).
Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem
o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi administrator zawarł umowy lub
porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie
przekazywania lub archiwizacji danych, a także dział prawny. Zakres przekazania danych tym
odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi
w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii oraz
świadczeniem pomocy prawnej. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności
pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych lub umowa
powierzenia przetwarzania danych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) w zakresie i przez okres prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz przez okres przewidziany przepisami prawa tj. okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
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w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu upływu terminu
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
c) w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa do czasu upływu okresu
zapewniającego realizację ciążącego na Administratorze jako podmiocie publicznym
obowiązku archiwizacyjnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku
z brzmieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn.zm.).
6. Ma Pan/Pani prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich
innemu administratorowi
f)
żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu
administratorowi
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
9. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie
jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika
to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania
na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów
wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.
z 2020 r. poz. 2415).
10. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, nie dokonuje profilowania.
11. Administrator zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar
Gospodarczy. Administrator może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań
informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
np. dane przetwarzane za pośrednictwem strony internetowej, portali społecznościowych
Administratora lub przekazywane za pomocą poczty elektronicznej w przypadku zlokalizowania
serwerów operatorów zarządzających tymi usługami poza obszarem EOG mogą być
przetwarzane poza nim. W taki przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego,
w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni
stopień ochrony danych lub z wykorzystaniem typowych klauzul umownych zatwierdzone przez
Komisję Europejską. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych
zabezpieczeniach i kopii danych.
b)

ROZDZIAŁ XXIV
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub
nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych
i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
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1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się
z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie
internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony
w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego
dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
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Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: IŚZ.271.4.2022

Gmina Krośniewice
ul. Poznańska 5
99-340 Krośniewice
OFERTA
Nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej* (w przypadku
składania oferty wspólnej należy podać dane wszystkich wykonawców)

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
telefon .................................................................. fax ..................................................................
e-mail ……………………………………………………….
NIP ............................................................... REGON ...........................................................
KRS nr …………………………………………. / wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej …………………………………………………………………………………………………..*
Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę/uprawomocniony przedstawiciel*: ………………………
....................................................................................................................................................
I.
Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2022/BZP
00129294/01 z dnia 21.04.2022 r., oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego
w SWZ pn.: Budowa kablowej sieci (linii) oświetlenia oraz instalacji monitoringu (kamer)
na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach,
za kwotę ryczałtową netto ...................................... zł.
(słownie:

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

...........................................................................................................................................................)
podatek VAT w stawce 23 %: ........................................ zł
(słownie: ..................................................................................................................................................)
co stanowi cenę ofertową brutto ...................................... zł.
(słownie:

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

.................................................................................................................................................................),
1. Cena ofertowa brutto stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i obejmuje wykonanie przedmiotu
zamówienia opisanego w SWZ wraz z załącznikami, z uwzględnieniem wszelkich kosztów
niezbędnych do wykonania zamówienia jak również prac uznanych przez wykonawcę
za konieczne do wykonania.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SWZ, wraz z załącznikami oraz z wyjaśnieniami
i zmianami do SWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz, że uznaję się za związanego
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania oraz zdobyłem wszelkie
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informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty oraz do należytego wykonania
przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczam, że składam ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum
zarządzanego przez …………………………………………………………………………………….......*.
II.
Udzielamy __________ miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, licząc
od daty odbioru końcowego robót na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
(Uwaga! minimum 36 miesięcy - maksimum 60 miesięcy; okres gwarancji należy podać
w pełnych miesiącach).
III.
Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
IV.
Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający żąda:
a) wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom:.........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
(wpisać zakres rzeczowy powierzany podwykonawcy)

b)

i podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, : ……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
(wpisać nazwy – firmy podwykonawcy)

V.
Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że wybór złożonej przeze
mnie oferty:
a. będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz wskazuję, nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję
ich wartość bez kwoty podatku: ………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………….*
b. nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług*.
VI.
Oświadczam, że przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia
umowy na warunkach określonych w SWZ, w tym w Załączniku nr 7 – wzór umowy, w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
VII.
Oświadczam, że w przypadku wygrania przetargu zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 5 % ceny brutto oferty zostanie wniesione przed podpisaniem umowy.
VIII.
Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji
warunków zamówienia tj. do dnia 6 czerwca 2022 r.
IX.
1. Wadium w wysokości 7 000,00 złotych zostało złożone w formie: ................................................
2. Wykonawca oświadcza, że wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto nr
…………………………………………………………………………………………………………………..
X.
1. Oświadczam, że w zakresie realizacji przedmiotu umowy będziemy ponosić całkowitą
odpowiedzialność za składniki majątkowe własne i Zamawiającego znajdujące się na placu
budowy.
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2. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ubezpieczenia budowy
od następstw i zdarzeń losowych, w przeciwnym wypadku ponosić będziemy całkowitą
odpowiedzialność za powstałe straty.
XI.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1) „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

XII.
Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień
składania oferty.
XIII.
Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w załączniku do niniejszej oferty stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa ........................................... i nie powinny być udostępnione innym
Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu
XIV.
Oświadczamy, że jesteśmy Wykonawcą z sektora:
a) mikroprzedsiębiorstw*
b) małych przedsiębiorstw*
c) średnich przedsiębiorstw*
d) jednoosobowa działalność gospodarcza*
e) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej*
f) inny rodzaj*.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionów EUR.

XV.
Do oferty załączamy:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ
b) zobowiązanie podmiotu(ów) do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli
dotyczy),
c) …………….
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
* niepotrzebne skreślić

elektroniczny kwalifikowany podpis lub
podpis zaufany lub podpis osobisty
osób(-y) uprawnionych (-ej) do
składania oświadczenia woli w imieniu
wykonawcy
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Załącznik nr 2 do SWZ
Nr postępowania: IŚZ.271.4.2022

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

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa kablowej sieci (linii)
oświetlenia

oraz

instalacji

monitoringu

(kamer)

na

terenie

Stadionu

Miejskiego

w Krośniewicach, oświadczam, co następuje:
W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Rozdziale VII SWZ.

W ZAKRESIE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art.
109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5 i 7 ustawy PZP*.
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art.

………….

ustawy

PZP

(podać

mającą

zastosowanie

podstawę

wykluczenia

spośród

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7)*.
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy
PZP podjąłem następujące czynności (środki naprawcze) :
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
Wypełnia/ją tylko Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(jeżeli dotyczy tj. jeżeli polega/-ją na zasobach podmiotu trzeciego)
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w SWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów*:
..……………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………….…..
w następującym zakresie1:
☐ doświadczenie
☐ kwalifikacje zawodowe
(wskazać podmiot i zakreślić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
1zaznaczyć

właściwe np. znakiem „x” , „v” etc.

* niepotrzebne skreślić

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

elektroniczny kwalifikowany podpis lub
podpis zaufany lub podpis osobisty
osób(-y) uprawnionych (-ej) do
składania oświadczenia woli w imieniu
wykonawcy

UWAGA!
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa KAŻDY
z wykonawców. Oświadczenie to potwierdzać ma brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia, wraz z niniejszym oświadczeniem TAKŻE oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
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Załącznik nr 3 do SWZ
Nr postępowania: IŚZ.271.4.2022

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

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa kablowej sieci (linii)
oświetlenia

oraz

instalacji

monitoringu

(kamer)

na

terenie

Stadionu

Miejskiego

w Krośniewicach, oświadczam, co następuje:

W ZAKRESIE POTWIERDZENIA AKTUALNOŚCI INFORMACJI
Niniejszym oświadczam/my, że potwierdzam/my aktualność informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

wskazanych w Rozdziale VIII SWZ.

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

elektroniczny kwalifikowany podpis lub
podpis zaufany lub podpis osobisty
osób(-y) uprawnionych (-ej) do
składania oświadczenia woli w imieniu
wykonawcy

UWAGA!
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa KAŻDY
z wykonawców.
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Załącznik nr 4 do SWZ
Nr postępowania: IŚZ.271.4.2022

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

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
potwierdzający spełnianie warunku określonego w Rozdziale VII ust 2 pkt 4 lit. a) SIWZ
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa kablowej sieci (linii)
oświetlenia oraz instalacji monitoringu (kamer) na terenie Stadionu Miejskiego
w Krośniewicach, oświadczam/my, że w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaliśmy/wykonujemy następujące roboty budowlane:

Lp

Data

Data

(dd/mm/rr)

(dd/mm/rr)

Podmiot na

Wartość

rozpoczęcia

zakończenia

rzecz

Rodzaj i miejsce wykonanych

robót

robót

robót

którego

robót budowlanych

budowlany

budowlanych

budowlanych

roboty

ch brutto

(zgodna z

(zgodna z

zostały

zawartą

zawartą

wykonane

umową)

umową)

.... /…. / …...

…. /…. / ……

.... /…. / …...

…. /…. / ……

Nazwa zamówienia:
....................................................
.......................
1

Przedmiot zamówienia (zakres
i miejsce):

………….
złotych

....................................................
.......................
Nazwa zamówienia:
....................................................
.......................
2

Przedmiot zamówienia (zakres
i miejsce):

………….
złotych

....................................................
.......................
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UWAGA!
1)

2)

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/remoncie/modernizacji
sieci oświetlenia i monitoringu terenu i wartości robót nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto każda.
W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie,
Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa powyżej.
Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

.

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

elektroniczny kwalifikowany podpis lub
podpis zaufany lub podpis osobisty
osób(-y) uprawnionych (-ej) do
składania oświadczenia woli w imieniu
wykonawcy
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Załącznik nr 5 do SWZ
Nr postępowania: IŚZ.271.4.2022

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

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ OSÓB
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
potwierdzający spełnianie warunku określonego w Rozdziale VII ust 2 pkt 4 lit. b) SIWZ
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa kablowej sieci (linii)
oświetlenia oraz instalacji monitoringu (kamer) na terenie Stadionu Miejskiego
w Krośniewicach, oświadczam/my, że do realizacji przedmiotowego zamówienia zostaną
skierowane następujące osoby:

Lp

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe
(uprawnienia),
doświadczenie,
wykształcenie
Uprawnienia budowlane Nr
……………………
w specjalności
……………………………….
w zakresie
……………………………
doświadczenie
……………………………….
wykształcenie
………………………………..

1

Zakres
wykonywa
nych
czynności

Kierownik
robót

Informacja o podstawie
do dysponowania osobą
dysponowanie dysponowanie
pośrednie *
bezpośrednie *

forma
współpracy (np.
zobowiązanie
podmiotu
trzeciego)
…………………
…………………
…...................

forma
współpracy (np.
umowa
zlecenie/umowa
o dzieło itp.)
…………………
…………………
…………………
………

UWAGA!
1)

2)

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia
osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 5-letnie
doświadczenie na stanowisku kierownika robót/budowy (w tym co najmniej na jednej
budowie/przebudowie/remoncie/modernizacji sieci oświetlenia i monitoringu terenu i wartości
robót nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto).
Pod pojęciem „dysponowania pośredniego” należy rozumieć powoływanie się na osoby zdolne
do wykonania zamówienia należące do innych podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi
osobami, a na czas realizacji zamówienia w celu wykonania pracy związanej z wykonaniem tego
zamówienia, np. oddelegują pracownika. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędne osoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Natomiast pod
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pojęciem „dysponowania bezpośredniego” należy rozumieć przypadek, gdy tytułem prawnym do
powołania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest
stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą, a osobą (osobami), na dysponowanie
której (których) Wykonawca się powołuje. Przy czym bez znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego
stosunku, tj. czy mamy tu do czynienia z umową o pracę, umową współpracy, czy też
z samozatrudnieniem się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

*skreślić niepotrzebne

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

elektroniczny kwalifikowany podpis lub
podpis zaufany lub podpis osobisty
osób(-y) uprawnionych (-ej) do
składania oświadczenia woli w imieniu
wykonawcy
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Załącznik nr 6 do SWZ
Nr postępowania: IŚZ.271.4.2022
PODMIOT ODDAJĄCY DO DYSPOZYCJI ZASOBY:
……………………………………………………………………………………………………………..………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

ZOBOWIĄZANIE
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY
WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa kablowej sieci (linii)
oświetlenia oraz instalacji monitoringu (kamer) na terenie Stadionu Miejskiego
w Krośniewicach, oświadczam(/y), że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ustawy
z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą PZP”) odda
Wykonawcy, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu,
do dyspozycji niezbędne zasoby1……………………………………………………………..........................
(zakres udostępnianych zasobów)

na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia.
Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to 2:
……………………………………………………………………………………………………………..............
Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą 3: ………………………………........................
1) Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:
• zdolność techniczna lub zawodowa (np. kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny, osoby skierowane
do realizacji zamówienia)
• sytuacja finansowa lub ekonomiczna
2) np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo, przy czym gdy przedmiotem udzielenia są zasoby dotyczące
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, niniejsze zobowiązanie musi wskazywać, że podmiot
udostępniający ww. zasoby zrealizuje usługi lub roboty do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
elektroniczny kwalifikowany podpis lub
podpis zaufany lub podpis osobisty
osób(-y) uprawnionych (-ej) do
składania oświadczenia woli w imieniu
wykonawcy
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Załącznik nr 7 do SWZ

UMOWA Nr ........ (WZÓR)
zawarta w dniu ......................... roku pomiędzy:
Gminą Krośniewice, z siedzibą w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, reprezentowaną przez:
Katarzyna Erdman – Burmistrza Krośniewic
przy kontrasygnacie Beaty Mitlas - Skarbnika Gminy
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, z jednej strony,
a
...............................................................................................................................................................
z siedzibą ............................................, ul. ....................................................., wpisanym/wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w ...............Wydział KRS, pod Nr KRS..........................., o kapitale zakładowym......................zł.,
lub
Panem/Panią ....................zam...........................(adres), przedsiębiorcą prowadzonym działalność pod
firmą....................(nazwa), REGON ................................, NIP .................................,
reprezentowanym przez:
1. ........................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”, z drugiej strony.
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości
zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269, z 2022 r. poz.
25).
§ 1.
Postanowienia ogólne
Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:
1) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 178);
2) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności
na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu;
3) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 pkt 21) ustawy Prawo
zamówień publicznych lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za
pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;
4) umowie o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym
podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami;
5) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty
budowlane lub dostawy;
6) zamówieniu publicznym na roboty budowlane - należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawartą
między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem jest robota budowlana.
§ 2.
Przedmiot umowy
1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do
wykonania przedmiotu umowy pn.: Budowa kablowej sieci (linii) oświetlenia oraz instalacji
monitoringu (kamer) na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
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1) budowę kablowej sieci oświetlenia terenu stadionu miejskiego na odcinku 512 m
wykonanej kablami aluminiowymi o przekroju 4x35 mm2 po trasie wskazanej w planie
zagospodarowania;
2) budowę instalacji monitoringu na terenie stadionu miejskiego na odcinku 512 m
wykonanej światłowodem jednomodowym 8J ziemnym w rurze osłonowej po trasie
wskazanej w planie zagospodarowania;
3) montaż 12 szt. masztów oświetlenia terenu o wysokości 13 m w lokalizacji wskazanej
w planie zagospodarowania.
W ramach przedmiotu umowy wykonana zostanie m.in.:
1) linia kablowa oświetlenia stadionu: aluminiowy o przekroju: 4x35 mm2, długość: 512/600 m;
2) instalacja monitoringu: światłowód jednomodowy 8J z rurą osłonową o średniacy 75 mm
na w ziemi (719 m) oraz w rurkach instalacyjnych w budynku, długość całkowita: 719/930 m;
3) instalacja monitoringu: kabel zasilający kamery z rurą osłonową o średnicy 75 mm
na w ziemi (719 m) oraz w rurkach instalacyjnych w budynku, długość całkowita: 719/730 m;
4) instalacja monitoringu: skrętka zasilająca kamery z rurą osłonową o średnicy 75 mm
na w ziemi (260 m), długość całkowita: 260/400 m;
5) maszty oświetleniowe: aluminiowe lub stalowe o wysokości 13 m – ilość 12 szt.;
6) projektory oświetleniowe: LED o mocy 1120 W, temperatura barwowa: 4000 K – ilość
12 szt.;
7) sterowanie oświetleniem: sterowanie oświetleniem z automatyką – 1 kpl;
8) kamery: kamera zewnętrzna wraz z puszką uchwytem słupowym – 14 kpl;
9) szafa z rejestratorem CCTV: rejestrator z automatyką – 1 kpl.
10) Przedmiot umowy obejmuje również m.in. wytyczenie geodezyjne, wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają:
a) Projekty budowlany (architektoniczno – budowlany i techniczny),
b) Przedmiar robót,
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
d) Oferta złożona przez Wykonawcę oraz kosztorys ofertowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w ust. 1-4
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami
sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami poczynionych uzgodnień.
Na wykonanie przedmiotu zamówienia Gmina Krośniewice otrzymała dofinansowanie
na podstawie Uchwały Nr XLIV/526/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 marca 2022 r.
w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”.

§ 3.
Termin
Termin wykonania przedmiotu umowy: do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

1.

§ 4.
Obowiązki Wykonawcy
W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
a) protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy,
b) oznaczenia terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót zgodnie
z obowiązującymi przepisami bhp,
c) prowadzenia robót w sposób zabezpieczający istniejące uzbrojenie; poinformowanie przed
przystąpieniem do robót poszczególnych użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie
rozpoczęcia robót i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
prowadzenia robót,
d) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
e) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej,
f) przeprowadzenia prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt,
g) tymczasowe zajęcie terenów przyległych, niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych –
Wykonawca uzgodni we własnym zakresie i na swój koszt,
h) ubezpieczenia terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
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i) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną, obowiązującymi
przepisami Prawa budowlanego, Polskimi Normami, z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
oraz zgodnie z poleceniami Zamawiającego,
j) prowadzenia dokumentacji budowy – dziennik budowy,
k) wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia
oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu,
l) realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
m) niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu, na jego prośbę, szczegółowych informacji
dotyczących przebiegu prac w zakresie, w jakim będzie to określone przez Zamawiającego.
n) przestrzegania przepisów ppoż, bhp i innych przepisów prawa obowiązujących
w budownictwie, w szczególności przez swój personel oraz swoich podwykonawców
świadczących pracę na terenie miejsca, w którym realizowany jest przedmiot umowy;
o) Wykonawca zobowiązuje się, że jego pracownicy przed rozpoczęciem pracy zostaną
zapoznani z zagrożeniami dla zdrowia i życia w zakresie zagrożeń mogących mieć wpływ na
pracowników Wykonawcy;
p) Wykonawca oświadcza, że wszyscy jego pracownicy posiadają uprawnienia
do wykonywania określonych czynności, jeżeli przepisy prawa wymagają takich uprawnień;
q) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku realizacji robót budowlanych, o których mowa w § 2 ust. 1 - 3, na skutek jego działań
lub zaniechań. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpośrednie otoczenie
miejsca robót i za szkody spowodowane przez niego w wyniku realizacji robót na zasadach
ogólnych Kodeksu Cywilnego;
r) wykonanie na żądanie Zamawiającego dodatkowych pomiarów sprawdzających; Wykonawca
poniesie koszty takich pomiarów, jeżeli wykażą one, że pomiary dały wynik negatywny,
s) utrzymania na bieżąco ładu i porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót oraz
usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów,
t) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź
zanikających,
u) przekazania atestów i certyfikatów na materiały wbudowane oraz pozostałych dokumentów
wymaganych prawem budowlanym, oraz uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich
wbudowaniem,
v) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru pismem oraz odpowiednim wpisem do dziennika
budowy i uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,
a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt.2 Prawa
budowlanego,
w) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu
najpóźniej w ciągu trzech dni po dokonaniu odbioru końcowego,
W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania wraz
z dokonaniem koniecznych uzgodnień:
a) sporządzenie i przekazanie, nie później niż do dnia przekazania placu budowy, Inspektorowi
Nadzoru i Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
z którego winna wynikać kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia
i zakończenia poszczególnych elementów robót,
b) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
c) dokumentację powykonawczą w wersji papierowej, zawierająca m.in.:
✓ protokoły prób, sprawdzeń i pomiarów,
✓ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku
dokumentacją geodezyjno – kartograficzną (mapa w kolorach w 2 egz. obejmująca
cały zakres robót)
✓ oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,
✓ dziennik budowy,
✓ kosztorys powykonawczy,
✓ protokoły utylizacji wszelkich odpadów budowlanych,
✓ atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wszystkich materiałów użytych
do wykonania zadania
Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowne atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające ich
dopuszczalność do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać akceptację
zamawiającego.
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Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby świadczące pracę w imieniu Wykonawcy w ramach
realizacji niniejszej umowy posiadają: prawo do ubezpieczenia, w szczególności prawo do
ubezpieczenia
wypadkowego,
aktualne
orzeczenia
lekarskie
potwierdzające
brak
przeciwwskazań do wykonywania prac na zajmowanym stanowisku, aktualne szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, świadomość zagrożeń występujących przy
wykonywaniu prac oraz sposobu eliminacji tych zagrożeń, kwalifikacje wymagane przepisami
prawa dla prac lub obsługi urządzeń wymagających posiadania kwalifikacji dodatkowych.
Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn.zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi,
a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych
odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu
sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu
umowy.
Wszystkie pozostałe materiały nie nadające się do ponownego wbudowania i wymagające
wywozu a pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotu umowy robót, np. robót
rozbiórkowych należy wywieźć na składowisko odpadów do utylizacji.
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów
nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo
Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz wstępu
pracownikom Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do udziału w przeprowadzanych kontrolach projektu w trakcie
trwania jego realizacji, jak po jego zakończeniu oraz do sporządzania ewentualnych,
wymaganych uzupełnień, wyjaśnień pokontrolnych nieodpłatnie.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część
placu budowy innemu podmiotowi, realizującemu dodatkowe roboty budowlane równolegle
z zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba.

§ 5.
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie terenu budowy w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu,
4) zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

1.

2.

3.

4.
5.

§ 6.
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę ryczałtową:
netto .................................. (słownie:..............................................................................................)
podatek VAT w stawce ……... %: ......................... (słownie: ............................................................)
brutto .................................. (słownie:..................................................................................)
zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie podlega
zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy
z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 2 pkt. 7 i 8 umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich
robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy,
w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją
przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć wpływ
na koszty.
Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje
wszelkie narzuty i dodatki Wykonawcy niezależnie od rozmiaru robót i innych świadczeń oraz
ponoszonych kosztów ich realizacji, z tym, że podlega proporcjonalnemu obniżeniu w przypadku
ograniczenia zakresu lub sposobu wykonania robót.
Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie,
ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie z wyjątkiem cedowania części
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wierzytelności na nominowanych (zaakceptowanych przez Zamawiającego) podwykonawców.
W szczególności bez zgody Zamawiającego wierzytelność nie może być przedmiotem
zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki).
6. Wykonawca w toku wykonywanych robót jest obowiązany do zaniechania wykonywania robót
wskazanych przez Zamawiającego, a potwierdzonych protokółem konieczności. W przypadku
ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu robót Zamawiający ma prawo korekty wartości
ryczałtowej przedmiotu umowy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.
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§ 7.
Podwykonawstwo
Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, uwzględniając treść oferty
Wykonawcy w tym zakresie.
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.
Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.
Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia;
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu
umowy przez Zamawiającego.
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.
Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 4 powyżej.
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego.
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
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
W przypadku, o którym mowa w ust. 9 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż określony w ust. 3 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

SWZ: Budowa kablowej sieci (linii) oświetlenia oraz instalacji monitoringu (kamer) na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach.
Nr postępowania: IŚZ.271.4.2022

Strona 38

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 powyżej Zamawiający
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15 powyżej, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) 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
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o których mowa w ust. 12 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez
Zamawiającego.
19. Zlecenie wykonania robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia
i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były
działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
20. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu
upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania
od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy
z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.
21. W przypadkach, w których wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada
zamawiającemu lub wykonawcy kserokopię umowy o podwykonawstwo, przedkładający może
poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.
22. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać m.in.:
1) oznaczenie stron umowy,
2) przedmiot umowy tj. dokładnie określony zakres robót powierzony Podwykonawcy, wraz
z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,
3) termin realizacji/wykonania powierzonych robót,
4) wysokość wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w PLN, warunki oraz termin
płatności wynagrodzenia (nie dłuższy niż 30 dni).
Do umowy o podwykonawstwo należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji
§ 8.
Przedstawiciele stron na budowie
1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie:
a) Inspektor Nadzoru – ………………………………………………………..,
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:
a) Kierownik robót - .............................................................
Wykonawca oświadcza, że osoba sprawująca funkcję Kierownika robót posiada wymagane
przygotowanie zawodowe.
§ 9.
Odbiór końcowy
1. Protokół odbioru końcowego:
a) wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie
o gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie
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b)

c)
d)
e)

dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru końcowego robót wymienione w § 4 ust. 2
lit. c),
zamawiający w terminie 5 dni roboczych potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych robót
do odbioru końcowego lub jego brak powiadamiając o tym Wykonawcę pismem wskazując
podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych prac,
w przypadku stwierdzenia gotowości do odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy datę
rozpoczęcia odbioru i powiadomi uczestników odbioru,
zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty
rozpoczęcia odbioru,
protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu
zakończenia odbioru.

2. Wady ujawnione w trakcie odbioru:
a) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się
do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez
Wykonawcę,
b) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia,
Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
c) wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
d) zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru wraz z powiadomieniem uczestników
odbioru, spisując na tę okoliczność stosowny protokół odbioru.
§ 10.
Rozliczenia i płatności
1. Wykonawca wystawiał będzie:
a) faktury częściowe za wykonane i odebrane elementy robót budowlanych,
b) fakturę końcową.
2. Termin płatności faktur: częściowych i końcowej – w ciągu 30 dni od daty jej złożenia
u Zamawiającego.
3. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego, podpisany przez
kierownika robót i zatwierdzony przez inspektora nadzoru.
4. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany protokół odbioru końcowego
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1, przy czym wysokość ostatniej faktury nie może
być niższa niż 30% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. Należność wykonawcy wynikająca ze złożonych faktur płatna będzie przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze.
6. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, dodatkowym,
warunkującym wypłatę wynagrodzenia, załącznikiem do faktur częściowych, jest dowód zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców wynikającego
z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów, natomiast do faktury końcowej –
należy załączyć zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców
i dalszych
Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą
do wystawienia faktury przez Wykonawcę - zestawienie musi określać nazwę podwykonawcy,
nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwę (przedmiot) dostawy, usługi lub robót
budowlanych, wartość do zapłaty. Do zestawienia należy załączyć pisemne oświadczenie
Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy należnego wynagrodzenia lub cesję należności
na rzecz Podwykonawcy. Przez Podwykonawcę należy rozumieć Podwykonawców i Dalszych
Podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotu umowy, którzy zawarli zaakceptowaną
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
którzy zawarli przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi. Za dowód zapłaty należy rozumieć także potwierdzoną za zgodność
z oryginałem kopię przelewu płatności na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
7. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez
siebie umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy, lub
usługi.
8. Bezpośrednia zapłata wg ust. 7 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
10. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury – w całości lub w części –
w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających
z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

1.
2.
3.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

§ 11.
Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie
siedziby, podmiotu, nr konta bankowego, NIP, REGON i nr telefonu.
Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią
z wyjątkiem banku obsługującego Wykonawcę.
§ 12.
Gwarancja i rękojmia
Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot
umowy, gwarancji jakości na okres ______ miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ______ miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, na
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ
na trwałość gwarancji producenta.
Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę o wszelkich ujawnionych
usterkach w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o ich istnieniu.
W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu
Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie
obiektu, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego,
przystąpienie do usunięcia wady nastąpi niezwłocznie, tj. w terminie do 24 godzin
od powiadomienia i usunie ją w najwcześniej możliwym terminie.
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może
zlecić usunięcie wad i szkód na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powstałą
należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenie należytego wykonania Umowy).
Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej
ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad.
Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru
prac z usuwania wad.
Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek:
a) siły wyższej;
b) szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a szczególnie użytkowania obiektu w sposób
niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania;
Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad,
a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.
Usuniecie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 13.
Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy
1. Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5% wartości brutto niniejszej umowy tj. kwotę ………………….. (słownie:
………………………………………………………………..) w formie ……………………………..
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
3. Z kwoty o której mowa w ust.1 niniejszego § Zamawiający:
a) zwolni 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

b) zatrzyma 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a zwróci nie później
niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym, zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
o której mowa w ust. 3 pkt. a), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż
pieniężna, Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego,
przedłużał ważność zabezpieczenia należytego wykonania. Jeżeli Wykonawca nie przedłuży
ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 30 dni przed upływem ważności
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wówczas Zamawiający jest uprawniony
do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Uzyskana kwota
zostanie zatrzymana tytułem przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. –
art. 452 ust 8,9 i 10 Prawa zamówień publicznych.
W przypadku przesunięcia terminu odbioru końcowego przejęcia do eksploatacji przedmiotu
umowy lub przedłużenia okresu rękojmi, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, będzie
przedłużone odpowiednio.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia
bankowego postanowienia umowy odnoszące się do gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stosuje
się odpowiednio.
Strony zobowiązują się zmienić kwotę zabezpieczenia należytego wykonanie umowy, o której
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w przypadku zmiany stawki podatku VAT, niezwłocznie od
dnia wejścia wżycie zmiany stawki tego podatku, tak, aby zabezpieczenie należytego wykonania
umowy spełniało warunek określony w ust.1.

§ 14.
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień
opóźnienia wykonania przedmiotu umowy;
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od
następnego dnia po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad;
c) za opóźnienie terminu odbioru końcowego wskutek niedostarczenia dokumentów
odbiorowych 200,00 zł za każdy dzień zwłoki od daty planowanego terminu odbioru
końcowego,
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20%
wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 pkt 1,
e) za niedostarczenie harmonogramu rzeczowo – finansowego we właściwym terminie,
określonym w § 4 pkt 2 lit. a), w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,
f) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony
Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 7 umowy, w wysokości 10 000,00 zł za każde
zdarzenia,
g) w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających rozliczenie
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz za brak zapłaty lub
nieterminowej zapłaty za wykonany przez nich zakres przedmiotu umowy w wysokości
2 000,00 zł za każde zdarzenie,
h) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł
za każde zdarzenie,
i) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie
j) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie,
k) 1000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek niestosowania się do zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących nw.
czynności w trakcie realizacji zamówienia:

SWZ: Budowa kablowej sieci (linii) oświetlenia oraz instalacji monitoringu (kamer) na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach.
Nr postępowania: IŚZ.271.4.2022

Strona 42

wykonujących roboty przygotowawcze;
wykonujących roboty ziemne;
wykonujących roboty montażowe,
wykonujących roboty wykończeniowe.
Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną:
a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w przystąpieniu do obioru końcowego 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia
licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty do dnia
przystąpienia do odbioru włącznie,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, innych niż
określone w § 16, w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto,
określonego w § 6 pkt 1.
Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może przekroczyć wartości
brutto wynagrodzenia wykonawcy wskazanego w § 6 ust. 1.
W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umową, Zamawiający zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania
będącego przedmiotem umowy jest on zobowiązany do pokrycia wynikłej szkody w pełnej
wysokości, bez względu na wartość zastrzeżonych kar umownych. Zobowiązania do pokrycia
przez Wykonawcę szkody o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczą również zawinionej przez
wykonawcę utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potracenia z przysługujących mu
należności.
-

2.

3.
4.
5.

6.

§ 15.
Zmiany postanowień zawartych w niniejszej umowie
1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności wyłącznie na zasadach określonych w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w umowie w przypadku zaistnienia następujących
okoliczności, które nie zostały lub nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania,
w szczególności:
1) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa,
to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się
zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu
współczesnej techniki uniemożliwia wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego
zobowiązań;
2) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku występowania niekorzystnych warunków
atmosferycznych, mogących mieć istotny wpływ na prowadzone roboty budowlane, przez
okres dłuższy niż 5 dni;
3) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane zmiana
w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
4) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a), b) ustawy Prawo Budowlane
uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
5) zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;
6) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa
w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach, a także w SWZ;
7) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów
dotyczących stawki procentowej VAT uwzględnionej w Formularzu ofertowym;
8) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ograniczenia lub rezygnacji przez
Zamawiającego z umownego zakresu robót;
9) z powodu wystąpienia okoliczności powstania szkody środowiskowej o znacznych rozmiarach
i zasięgu;
10) w przypadku zmiany lub wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów
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3.

4.

5.
6.

7.

1.
2.

3.

4.

prawa krajowego i wspólnotowego, których wprowadzenie lub zmiana nastąpiły po dniu
zawarcia umowy, a z treści których wynika konieczność lub zasadność ujęcia ich w umowie.
Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień umowy mogą być wprowadzone
w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, jedynie po akceptacji zmian i wyrażeniu
zgody na ich wprowadzenie przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.
W przypadku gdy zmiany proponuje Wykonawca, warunkiem ich dokonania jest złożenie przez
Wykonawcę wniosku zawierającego co najmniej:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana
będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
d) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania umowy.
Wprowadzone zmiany postanowień zawartej umowy na realizację niniejszego zamówienia
publicznego, wymagają podpisania przez strony aneksu do umowy.
Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia możliwe będzie
jedynie wówczas, gdy Wykonawca najpóźniej w dniu jego podpisania przedłoży dokumenty
potwierdzające przedłużenie ubezpieczeń i zabezpieczeń wymaganych w ramach zawartej
umowy - na czas wynikający z przedłużenia.
Zmiany umowy nie dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych
i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych,
nie powodujące zmiany celu i istoty umowy.
§16.
Odstąpienie od umowy
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w przepisach
prawa oraz w niniejszym paragrafie.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy;
b) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie bez uzasadnienia, bądź
przerwał bez uzasadnienia prace i ich nie kontynuuje, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiającego, a czas opóźnienia z tego tytułu przekroczył 10 dni kalendarzowych;
c) gdy Wykonawca nie stosuje się do pisemnych wskazówek Zamawiającego;
d) gdy Wykonawca realizuje umowę z rażącym naruszeniem jej warunków i zasad
w szczególności §1 i §3;
e) gdy Wykonawca realizuje umowę z naruszeniem przepisów prawa bądź reguł sztuki
budowlanej,
f) wystąpiła konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 10 ust. 7 lub konieczność dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy.
Odstąpienie następuje w terminie do 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia lub upływu terminu,
o którym mowa w ust. 2 lit. a-f przez złożenia oświadczenia w formie pisemnej i ze wskazaniem
uzasadnienia pod rygorem nieważności.
W przypadku odstąpienia od umowy:
a) Wykonawca zabezpieczy wszystkie wykonywane przez siebie prace;
b) strony w terminie 7 od skutecznego odstąpienia przystąpią do inwentaryzacji wykonanych
na dzień odstąpienia prac;
c) strony przystąpią do odbioru robót nadających się do odbioru na dzień odstąpienia;
d) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenia za roboty odebrane do dnia odstąpienia;
za pozostałe prace które nie nadają się odbioru Wykonawcy należy się wynagrodzenie,
o ile i w takim zakresie w jakim roboty te będą nadawały się do wykorzystania celem
kontynuowania na nich prac;
e) Wykonawca uprzątnie plac budowy i udostępni go Zamawiającemu w terminie 10 dni
od dnia odstąpienia od umowy;
f) rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego według stawek
i założeń przyjętych w kosztorysie ofertowym;
g) pozostają w mocy zapisy dotyczące kar umownych (§ 14).
§17.
Zatrudnienie osób na umowę o pracę
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1. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień
publicznych, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy, dotyczących wykonywania następujących czynności:
a) wykonujących roboty przygotowawcze,
b) wykonujących roboty ziemne,
c) wykonujących roboty montażowe,
d) wykonujących roboty wykończeniowe.
2. Wykonawca zobowiązuje się, iż ww. osoby będą w okresie realizacji Umowy zatrudnione na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn.zm.). Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przeprowadzania kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1.
3. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć
w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców
do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie
przedmiotu zamówienia czynności.
5. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu co najmniej jeden ze wskazanych
poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w opisie przedmiotu
zamówienia czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
§ 18.
Przetwarzanie danych osobowych
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1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej umowy odbywać się będzie
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
2. Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób
fizycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że:
1) administratorem
danych
osobowych
jest
Urząd
Miejski
w
Krośniewicach,
ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice, email: gmina@krosniewice.pl , tel.: +48 (24) 252-3024, reprezentowany przez Burmistrza,
2) Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych mgr Ryszarda Kujawskiego, z którym
można się kontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych i realizacji praw z tym
związanych, pisemnie na adres urzędu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail
od24@wp.pl,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w celu:
a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy,
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym,
c) kontroli prawidłowości realizacji postanowień niniejszej umowy,
d) ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, a także w celu
dochodzenia ewentualnych uprawnień i roszczeń wynikających z niniejszej umowy,
e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione
organy i podmioty,
f) przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania;
4) odbiorcami danych osobowych będą:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza umowa lub dokumentacja
związania z realizacją umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, w tym
w szczególności w oparciu o art. 2 i nast. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej,
b) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Zamawiającego, w szczególności
podmioty świadczące usługi audytowe, usługi doradcze, usługi nadzoru inwestorskiego;
c) inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:
– podmioty świadczące pomoc prawną,
– podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie,
– podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),
5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust.
1 niniejszej umowy, okres rękojmi i gwarancji, przez okres niezbędny do dochodzenia
roszczeń i obrony swoich praw z tytułu realizacji umowy oraz przez okres archiwizacji zgodny
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
0i zakresu działania archiwów zakładowych, a także przez okres, o którym mowa w art.
125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z
dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE;
6) osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora
dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania nazasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisów
prawa;
7) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane
osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO;
8) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych Zamawiającemu jest warunkiem
zawarcia umowy, a także jest niezbędny do realizacji i kontroli należytego wykonania
umowy; konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia i realizacji umowy;
9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10) dane
niepozyskane
bezpośrednio
od
osób,
których
dotyczą,
obejmują
w szczególności następujące kategorie danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe, stosowne
uprawnienia do wykonywania określonych czynności, dane wynikające z umów o pracę oraz
z innej dokumentacji związanej z kontrolą realizacji przez Wykonawcę obowiązku
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zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
11) źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, której
dane dotyczą jest Wykonawca;
12) pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora zamieszczona jest
na stronie BIP https://bip.krosniewice.pl/dokumenty,5_113 w zakładce Dane osobowe,
3. Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych
(w rozumieniu RODO) osób trzecich, każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie,
że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14
RODO. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, należy przedstawiać
Zamawiającemu każdorazowo przy przekazywaniu m.in. wykazu osób zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę, dowodów zatrudnienia osób na umowę o pracę, wniosku o zmianę
osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy oraz uprawnień budowlanych osób
skierowanych do realizacji umowy. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o realizacji obowiązku, o którym mowa
w ust. 4 poniżej.
4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby fizyczne,
których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu:
1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu (wskazując wyraźnie, że dane
osobowe będą Zamawiającemu przekazane przez Wykonawcę),
2) o tym, że dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego,
3) o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.
§ 19
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy
pisemnej zaakceptowanej przez obie strony.
3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu
przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 20.
Integralną częścią umowy jest:
1) Oferta - załącznik nr 1;
2) Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2,
3) Oświadczenie gwarancyjne – załącznik nr 3,
§ 21.
Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egz. dla Zamawiającego,
i 1egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik Nr 3
do Umowy Nr ________ z dnia _____
....................................................

................................. dnia ...........

/pieczęć firmowa Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE
Przedmiot gwarancji
roboty budowlane w ramach zadania pn.:
„Budowa kablowej sieci (linii) oświetlenia oraz instalacji monitoringu (kamer)
na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach”
Data odbioru końcowego robót – .............................................. roku.
Warunki gwarancji:
Zgodnie z § 12 umowy nr ................... z dnia ................. roku, Wykonawca udziela Zamawiającemu
gwarancji jakości na okres ……. miesięcy na wykonane roboty budowlane, użyte materiały
i urządzenia, licząc od daty odbioru końcowego bez wad i usterek.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań,
o których mowa w umowie. Z tytułu gwarancji jakości Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za wszelkie wady, w szczególności zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub jakościową.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane w ramach przedmiotu umowy
roboty, użyte materiały i urządzenia.
2. Ilekroć w niniejszej karcie gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę
fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego, polegającą w szczególności
na zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, technicznej lub jakościowej,
a także niezgodność rzeczy z postanowieniami umowy, specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót budowlanych, a także najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wadę stanowi także wada w dokumentach
Wykonawcy.
3. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych
po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
4. Wykonawca niniejszym oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego
przedmiot umowy został wykonany prawidłowo, zgodnie z umową, projektem budowlanym,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a także zgodnie z najlepszą
wiedzą i należytą starannością Wykonawcy oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy
technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi przepisami prawa. Poprzez
niniejszą gwarancję jakości Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady
przedmiotu umowy, powstałe na skutek niezachowania przez Wykonawcę któregokolwiek
z obowiązków określonych powyżej, w tym także za dokumenty Wykonawcy oraz części
realizowane przez Podwykonawców.
5. Niezależnie od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego i roszczenia o zapłatę kar
umownych, w przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji jakości:
a. wad nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo według swojego wyboru:
i. żądać od Wykonawcy usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, a w przypadku gdy
Wykonawca nie przystąpi do ich usuwania lub nie zdoła ich usunąć w terminach
określonych w pkt. 7 zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
albo
ii. obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości
użytkowej, jakościowej lub technicznej obiektu;
b. wad nie nadających się do usunięcia:
i. jeżeli wady nie wpływają na korzystanie z obiektu zgodnie z przeznaczeniem (wady
nieistotne), Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej
wartości użytkowej obiektu,
ii. jeżeli wady uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają korzystanie z obiektu
zgodnie z przeznaczeniem (wady istotne), Zamawiający ma prawo według swojego
wyboru:
- żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
i niebezpieczeństwo Wykonawcy albo:

SWZ: Budowa kablowej sieci (linii) oświetlenia oraz instalacji monitoringu (kamer) na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach.
Nr postępowania: IŚZ.271.4.2022

Strona 48

zlecić wykonanie przedmiotu umowy przez osobę trzecią na koszt i niebezpieczeństwo
Wykonawcy albo
- odstąpić od umowy.
6. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć
również wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad.
7. Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni roboczych
od daty otrzymania pisemnego wezwania, a wad szczególnie uciążliwych w terminie 1 dnia
roboczego. Termin usuwania wad zostanie pisemnie uzgodniony z Zamawiającym.
8. Usuwanie wad będzie następować poprzez naprawę (w szczególności poprawienie wadliwie
wykonanych robót) lub wymianę (w szczególności wymianę użytych wadliwych materiałów
i urządzeń), w zależności od decyzji Zamawiającego, usprawiedliwionej charakterem wady.
9. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych wad w terminach
wyznaczonych przez Zamawiającego, natomiast jeśli usunięcie wad ze względów technicznych
(szczególnie uciążliwych) nie jest możliwe w tym okresie – niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody
po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, przy czym przyjmuje się, że:
a. wady związane z awarią uniemożliwiającą funkcjonowanie obiektu będą usuwane w ciągu
24 godzin od daty zgłoszenia awarii. Wystąpienie awarii wymagać będzie natychmiastowych
działań Wykonawcy dla całkowitego usunięcia awarii,
b. pozostałe wszelkie wady nie powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu
i nie wymagające wymiany urządzeń bezpieczeństwa ruchu usuwane będą w terminie 14 dni
od daty zgłoszenia,
c. wszelkie wady wymagające wymiany rzeczy (naprawy) elementu lub urządzenia
bezpieczeństwa ruchu usuwane będą w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia.
Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystąpi
z wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym
Wykonawca dołoży najwyższej staranności, aby usunąć wady w możliwie najkrótszym terminie.
10. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Protokół będzie potwierdzał datę
rzeczywistego usunięcia wady.
11. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub wymiany. W innych
przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady
przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z rzeczy nie mógł korzystać.
12. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej
na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując prawo do żądania zastrzeżonych w umowie
kar umownych i odszkodowań.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy
usuwaniu wad.
14. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wszystkich wad w przypadku, gdy wada
elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu obiektu, dla
którego okres gwarancji już upłynął lub który nie był objęty gwarancją.
15. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek:
c) siły wyższej;
d) szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a szczególnie użytkowania obiektu w sposób
niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.
16. Udzielenie niniejszej gwarancji jakości pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego
wynikające z rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień
publicznych.
18. W przypadku przeniesienia własności przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na osobę
trzecią, uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na Nabywcę.
19. Wszelkie zmiany karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
-

Warunki gwarancji przyjął:
Zamawiający (jako Użytkownik)

Gwarancji udzielił:
Wykonawca (jako Gwarant)

…………………………………..

………………………………….
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Załączniki nr 8 - 10 do SWZ
zwarte w odrębnych plikach
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