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1. Informacje o Zamawiającym 

  

1. Nazwa Zamawiającego Miasto Inowrocław 

REGON   092350725 

NIP               556-263-84-08 

Miejscowość  88-100 Inowrocław 

Adres   Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36  

Strona internetowa www.bip.inowroclaw.pl 

Godziny urzędowania     7:30 – 15:30 

Tel./faks              52 35 55 300, 52 35 55 250 / 52 35 55 255, 52 35 55 233 

2. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest dla zamówień, których 

wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro (nie stosuje się przepisów ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu – tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta 

Inowrocławia oraz strona internetowa Zamawiającego – www.bip.inowroclaw.pl (zakładka 

przetargi do 30.000 euro OpenNexus w dniu 28.10.2019 r.).   

4. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej Zamawiającego jak wyżej.  

 

2. Opis przedmiotu zamówienia  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest  zaprojektowanie i wykonanie: 

Cz. 1 - urządzeń zabawowych do ćwiczeń gimnastycznych - street workout -  na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 8 im. 4 Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej  w Inowrocławiu przy 

ul. Władysława  Łokietka 3, 

Cz. 2 - obiektów sportowych (do koszykówki, do pchnięcia kulą) przy Szkole Podstawowej 

nr 11  im. Stefana Batorego w Inowrocławiu przy ul. Sobieskiego 5/7.   

2. Cz. 1 – zakres zamówienia: 

1) wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i 

decyzjami administracyjnymi oraz sporządzenie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia 

projektu do właściwego organu; 

2) dostawa i montaż  urządzeń street workout: 

- wieża kalisteniczna z drążkami o różnej wysokości, 

- drabinki poziome z wieżami kalistenicznymi, 

- poręcze równoległe, 

- trzy drążki, 

oraz tablicy z regulaminem użytkowania obiektu; 

3) wykonanie  pod urządzeniami   bezpiecznego podłoża - piasek, żwirek płukany lub 

nawierzchnia syntetyczna; w przypadku wykonania podłoża syntetycznego należy w 

http://www.bip.inowroclaw.pl/
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pierwszej kolejności zamontować urządzenia, a następnie ułożyć nawierzchnię 

syntetyczną (wylewaną lub z płyty);  

4) przywrócenie naruszonych powierzchni do stanu pierwotnego po pracach 

budowlanych; 

5) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

3. Cz. 2 - zakres zamówienia:  

1) wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i 

decyzjami administracyjnymi oraz sporządzenie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia 

projektu do właściwego organu; 

2) dostawa i montaż  urządzeń sportowych: 

- kosza do koszykówki, 

- bramki do piłki ręcznej z siatką, 

- rzutnii do pchnięcia kulą, 

oraz tablicy z regulaminem użytkowania obiektu; 

3) przeniesienie koszy do koszykówki (bez uzupełnienia  nawierzchni), 

4) wykonanie pod urządzeniami   bezpiecznego podłoża - piasek, żwirek płukany lub 

nawierzchnia syntetyczna; w przypadku wykonania podłoża syntetycznego należy w 

pierwszej kolejności zamontować urządzenia, a następnie układać nawierzchnię syntetyczną 

(wylewaną lub z płyty);  

5)przywrócenie naruszonych powierzchni do stanu pierwotnego po pracach budowlanych; 

6) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 

 Uwaga! Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekty budowlane 

do akceptacji (przed złożeniem wniosków do Starostwa Powiatowego). 

  

5.  Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia rękojmi za wady na okres 

36 m-cy i gwarancji jakości na okres co najmniej 36 miesięcy, licząc od podpisania 

protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.     

 

5. Wymagania jakościowe i materiałowe. 

1) Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów 

gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych 

określonych w dokumentacji projektowej. 

2) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej 

Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać                 

w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie 

na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa 

jakości). 

3) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, 

właściwości lub parametrów i kradzieży składowane tymczasowo na placu budowy 
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urządzenia do czasu ich zainstalowania oraz udostępni do kontroli przez inspektora 

nadzoru. 

4) Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 

określonym w obowiązujących przepisach z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych.  

5) Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub 

unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót 

stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu 

zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów. W tym względzie 

wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawi uprawnienia 

własne w zakresie sposobu gospodarowania odpadami lub podmiotu, z którym ma 

zawarte umowy na świadczenie usług w zakresie sposobu gospodarowania 

odpadami. 

6.  Warunki rozliczenia. 

1) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa o wynagrodzenie ryczałtowe                   

(w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego), obejmujące 

zakres zamówienia określony w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia i 

dokumentacji projektowej. 

2) Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po ich 

zakończeniu, na podstawie faktury (oddzielnie za cz. 1 i cz. 2) wystawionej przez 

Wykonawcę, z załączonym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.  

3) Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na wskazany przez Wykonawcę 

rachunek bankowy, w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury, wraz z zatwierdzonym protokołem 

odbioru przedmiotu umowy. 

 

7) Termin wykonania zamówienia 

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: cz. 1 – do 16.12.2019 r. cz. 2 – do 

16.12.2019 r. 

 

8) Warunki udziału w postępowaniu 

 

1) posiadanie doświadczenia w dostawie i montażu urządzeń zabawowych i sportowych; 

2) znajdowanie się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na wykonanie 

niniejszego zamówienia.     

 

9) Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

warunków i wymagań 

 

Formularz ofertowy – wg wzoru załącznika nr 1a do niniejszego opisu.  
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10) Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej 

do porozumiewania się z Wykonawcami  

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą drogą elektroniczną.  

2. Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa i przedmiar robót zostaną 

zamieszczone na platformie zakupowej www.bip.inowroclaw.pl zakładka „przetargi do 

30.000 euro OpenNexus”. 

3. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia Urszulę Borkowską, tel. 

52 35 55 250, e-mail: zamowienia@inowroclaw.pl.  

  

11) Opis sposobu przygotowania ofert 

 

Ofertę  należy złożyć w formie elektronicznej. Instrukcja składania ofert znajduje się na 

platformie zakupowej, zakładka „regulamin” i dalej „pomoc dostawca”; link 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

 

12)  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

Oferty elektroniczne, za pośrednictwem platformy zakupowej (www.bip.inowroclaw.pl - 

zakładka „przetargi do 30.000 euro OpenNexus”) należy składać do dnia 4.11.2019 r. godz. 

10:00. 

 

13) Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto (oddzielnie za cz. 1 i cz. 2), która stanowić będzie 

wynagrodzenie ryczałtowe, za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w 

zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).  

2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 Kodeksu 

cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia wynikające  z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nich nie ujęte, a 

bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie 

oferty uwzględnić także konserwację i usuwanie awarii w okresie rękojmi i gwarancji. 

 

14)  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

 

Kryteria oceny ofert:   

1) cena 60 %  

http://www.bip.inowroclaw.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://www.bip.inowroclaw.pl/
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C = [C min / C bad] x 60 

gdzie: 

C - liczba punktów za cenę  C min - najniższa cena ofertowa C bad - cena oferty badanej 

 

2) doświadczenie zawodowe  (D) – 20 % 

oferta za to kryterium będzie oceniana w następujący sposób: 

     za wykonanie dostawy wraz z  montażem  urządzeń zabawowych  lub sportowych w 

okresie ostatnich 5 lat:  

     od 1 do 3   - 5 pkt.; od 4 do 6 – 10 pkt.; 7 i więcej – 20 pkt. 

   

3) skrócenie terminu wykonania zamówienia (T) -  20% 

oferta za to kryterium będzie oceniana w następujący sposób: 

a) za brak skrócenia terminu wykonania (0 dni) oferta otrzyma – 0 pkt 

b) za każdy 1 dzień skrócenia terminu wykonania oferta otrzyma – 1 pkt, z tym że ocenę 

ogranicza się do 20 dni (za skrócenie terminu wykonania o 20 dni i więcej - 20 pkt.). 

 

Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria: 

                                          P = C  + D + T 

 

15)  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione przez Zamawiającego przed 

wyborem wykonawcy 

  

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, który złożył ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą do 

przedstawienia: 

1) szkiców/rysunków lub fotografii wraz z opisem producenta oferowanych urządzeń 

zabawowych i sportowych; 

2) certyfikatów wystawionych przez zewnętrzną instytucję potwierdzającego,                              

że oferowane urządzenia zabawowe, sportowe oraz nawierzchnia pod nimi   spełniają 

wymagania norm określonych w projekcie budowlanym; 

3) kosztorys ofertowy. 

2. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który na wezwanie nie przedstawi 

Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2. 

3. Dopuszcza się negocjacje treści oferty z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, 

w szczególności jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 

 

16) Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku nr 2 do opisu przedmiotu 

zamówienia. 
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17)  Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia 

 

Załącznik nr 1            wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 2              projekt  umowy  

Załącznik nr 3              klauzula informacyjna RODO 
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Załącznik nr 1 

Wzór formularza ofertowego 

 

Zamawiający: Miasto Inowrocław 

OFERTA 

      1. Dane dotyczące wykonawcy: 

 

Nazwa 

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

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

siedziba…………………………...……………………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu/faks/e-mail ………………………………………………………………………………………………………… 

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

nr NIP …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nr REGON ……………………………………………………………………………………........................................... 

 

2.Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu pn.: Zaprojektowanie i wykonanie urządzeń 

zabawowych do ćwiczeń gimnastycznych (street workout)  przy Szkole Podstawowej nr 8  

oraz obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 11 w Inowrocławiu, oferujemy 

wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:  

 

Cz. 1 SP nr 11 (street workout) 

 

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA  _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN brutto 

słownie złotych: 

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

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

 

Cena zawiera podatek VAT w wysokości  ……… %; 

skrócenie terminu wykonania ………….. dni 

 

 

Cz. 2 SP nr 8 (obiekty sportowe) 

 

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA  _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN brutto 

słownie złotych: 

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

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

 

Cena zawiera podatek VAT w wysokości  ……… %; 

skrócenie terminu wykonania ………….. dni 
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3. Oświadczam, że: 

 1) nie zalegam z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; 

 2) udzielę rękojmi za wady na okres 36 m-cy i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres 

36 m-cy, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania 

(bez uwag) protokołu końcowego;  

 3) posiadam doświadczenie w  dostawie i montażu urządzeń zabawowych i sportowych: 

       

Lp Opis zamówienia, dla kogo wykonane 

 

Daty wykonania 

(rozpoczęcie / 

zakończenie)  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

4) Oferowane urządzenia posiadają certyfikaty zgodności z wymaganymi normami; 

5)    moja sytuacja finansowa i ekonomiczna pozwala na wykonanie niniejszego zamówienia; 

   6)  akceptuję postanowienia zawarte w projekcie umowy załączonym do opisu przedmiotu  

zamówienia; 

      7) przedmiot zamówienia wykonamy wyłącznie siłami własnymi*/przy udziale 

podwykonawców*, którym powierzymy następujące części zamówienia (wypełnić jeżeli 

dotyczy):  

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

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

       8) oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 
............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                   .................................................... 

podpis osób uprawnionych do składania 

świadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 2  

Wzór umowy 

UMOWA NR ZZP.272…..2019 

  

zawarta w dniu …………..2019 r. w Inowrocławiu, pomiędzy Miastem Inowrocław z siedzibą w 

Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, nr statystyczny   , REGON 

092350725, NIP 556-263-84-08,   

w imieniu którego występuje: 

 Wojciech Piniewski – Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia na podstawie 

pełnomocnictwa z dnia 27 maja 2015 r. (WO-I.0052.100.2015E), przy kontrasygnacie: 

Grażyny Filipiak – Skarbnika Miasta, 

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, 

 

a  …………….. 

zwanym dalej Wykonawcą,                                      

  

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, następującej treści:  

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do ……………. (tak jak w opisie 

przedmiotu zamówienia)  

 

§ 2. 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do …. dni, licząc od dnia 

zawarcia umowy.  

§ 3. 

Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 

koniecznych do wykonania robót budowlanych. 

 

§ 4. 

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie p. …………………..……….. . 

 

§ 5. 

Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót. 

 

§ 6. 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z 

określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej; 
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      odpowiedzialność cywilna powinna uwzględniać szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników budowlanych i osób trzecich,               

a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych, 

2) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 

3) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty ostatecznego odbioru robót. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych spełniających 

wymogi, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1186, ze zm.), pod warunkiem wprowadzenia ich do obrotu, zgodnie z 

zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów, o których mowa w ust. 1, dokumenty określone w ustawie o 

wyrobach budowlanych. 

§ 8. 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………. zł brutto (słownie: 

………………………………………….. zł …/100), w tym należny podatek VAT .  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

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

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

niniejszego paragrafu. 

4. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi po ich zakończeniu,                

na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, z załączonym potwierdzonym 

protokołem odbioru.  

5. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

………………………………………………………………………., w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem 

odbioru robót. 

6. Rachunek bankowy wskazany w ust.5 jest rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy, dla 

którego został otwarty rachunek VAT a zapłata będzie następowała z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności. 

 

§ 9.  

1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w ten sposób, że uprawnienia 

te wygasają po upływie 36 m-cy, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy. 
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2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji jakości                      

w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego. Termin gwarancji jakości wynosi 36 m-cy, 

licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad                        

w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez 

Zamawiającego.  

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie                 

od uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 

rękojmi. 

6. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

7. Umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. 

Gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji udzielanych 

przez innych gwarantów (dostawców, producentów, autoryzowanych przedstawicieli 

itp.). 

8. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad fizycznych przedmiotu umowy, jeżeli 

wady te ujawnią się w terminie określonym w ust. 1 lub ust. 2. 

9. Wykonawca zobowiązany jest w okresie pierwszych trzech lat od dnia podpisania (bez 

uwag) protokołu odbioru końcowego przez obie Strony do corocznych przeglądów 

gwarancyjnych zapewniających bezusterkową eksploatację przedmiotu umowy. 

 

§ 10. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte   

wykonanie umowy, w następujących wysokościach i wypadkach: 

1) w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki                    

w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od upływu terminu określonego w  § 2, 

2) w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki                  

w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót, w okresie rękojmi lub gwarancji, 

licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

3) w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 za niewykonanie umowy               

w terminie dodatkowo wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych. 

 

§ 11. 

Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy bez udziału podwykonawców /                   

za pomocą podwykonawców, którym powierzy do wykonania …………………………………………… . 

 

§ 12. 

1. Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 
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2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od 

daty zawiadomienia go za pośrednictwem faksu o osiągnięciu gotowości do odbioru, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

3. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie i potrącić należność z faktury, 

3) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie                                       

z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać ponownego wykonania przedmiotu 

umowy lub wykonać go po raz drugi  na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

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

stwierdzonych wad. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

stwierdzonych wad i uprawniony do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót 

zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. 

6. Zamawiający wyznaczy termin ostatecznego odbioru robót po upływie okresu rękojmi                       

i gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad. 

 

§ 13. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w 

tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy na Wykonawcy ciążą następujące obowiązki 

szczegółowe : 

1)   w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale           

Zamawiającego (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacyjny robót według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, 

      3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu odbiór robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, 

4) najpóźniej w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca usunie                      

z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy. 

3. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

umowy.  

§ 14. 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd  

rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 15. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 16. 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej               

ze stron. 

§ 17. 

Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) opis przedmiotu zamówienia, 

2) dokumentacja projektowa, 

3) oferta Wykonawcy. 

 

Wykonawca:                                Zamawiający: 
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Załącznik nr 3 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

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

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  

informuję, że: 

1. administratorem danych osobowych (wykonawcy będącego osobą fizyczną) jest Prezydent  

Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław; 

2. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod nr tel. 

52-35-55-347 lub adres e-mail: iod@inowroclaw.pl; 

3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego; 

4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym  

5. udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

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

1986) dalej ustawa Pzp; 

6. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

7. Wykonawca posiada:  

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

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

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

RODO; 

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

 Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

8. Wykonawcy nie przysługuje:  

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

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

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

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO; 

9. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

10. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy, decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w ramach zapisów zawartych w art. 22 RODO. 

mailto:iod@inowroclaw.pl

