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Znak sprawy: ZP/18/2020 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla zadania: 

„Usuwanie awarii sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonywanie 

włączeń do sieci wodociągowej na terenie Gminy Pruszcz Gdański”. 

 

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pojęcia oznaczają: 

1. Regulamin – Regulamin udzielania zamówień sektorowych podprogowych w Eksploatator Sp. z 

o.o., zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://eksploatator.pl/regulaminy/  

2. Ustawa Pzp - ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. 2017r., poz. 1579 z późn. zm.). 

3. Zaproszenie – niniejsze Zaproszenie do składania ofert. 

4. Zamawiający – EKSPLOATATOR Sp. z o. o. z siedzibą w Rotmance, ul. Sportowa 25, Rotmanka 

83-010 Straszyn, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000228872, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ 

w Gdańsku, NIP 6040022502, REGON 193119760. 

5. Wykonawca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła 

umowę w sprawie zamówienia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Formularz ofertowy; 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

4. Wzór wykazu robót budowlanych, 

5. Wzór wykazu osób, 

6. Wykaz narzędzi, 

7. Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; 

8. Wzór umowy. 

 

 

 

 

Zatwierdzam 

 

Rotmanka, dnia 16.12.2020 r. 

 

mailto:biuro@eksploatator.pl
http://eksploatator.pl/regulaminy/
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§1 

Nazwa oraz adres Zamawiającego 

EKSPLOATATOR Sp. z o. o.  

ul. Sportowa 25, 83-010 Rotmanka 

Tel.: (58) 691 76 20, fax: (58) 682 88 28 

Adres strony internetowej: www.eksploatator.pl 

Adres e-mail: biuro@eksploatator.pl 

 

§2 

Udzielenie zamówienia  

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego na usługę, o wartości 

szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy 

Pzp, prowadzone jest w oparciu o przepisy Regulaminu. 

 

§3 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie awarii sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej 

oraz wykonywanie włączeń do sieci wodociągowej na terenie Gminy Pruszcz Gdański. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac budowlanych oraz instalacyjnych na obszarze 

Gminy Pruszcz Gdański, w skład której wchodzą miejscowości: Arciszewo, Będzieszyn, Bogatka, 

Borkowo, Borzęcin, Bystra,  Cieplewo, Dziewięć Włók, Goszyn, Jagatowo, Juszkowo, Krępiec, 

Lędowo, Łęgowo, Mokry Dwór, Przejazdowo, Radunica, Rekcin, Rokitnica, Roszkowo, Rotmanka, 

Rusocin, Straszyn, Świńcz, Wiślina, Wiślinka, Wojanowo, Żukczyn, Żuława oraz Żuławka. 

3. Charakter wykonywanych prac : 

1) usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych, 

2) usuwanie awarii na sieciach i przyłączach kanalizacyjnych, 

3) usuwanie awarii na studniach kanalizacyjnych,  

4) usuwanie awarii polegającej na wymianie pokrywy nastudziennej, 

5) wykonywanie włączenia do sieci wodociągowej w przygotowanym wykopie, 

6) prace dodatkowe związane z usuwaniem awarii tj. rozbiórka i odtworzenie nawierzchni 

utwardzonych, wywóz gruzu powstałego z rozbiórki nawierzchni utwardzonych i z 

demontażu studni betonowych oraz pokryw nastudziennych. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) Wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych; 

b) Wykonanie organizacji placu budowy; 

c) Zapewnienie organizacji ruchu drogowego w trakcie trwania robót w pasie drogowym oraz 

poniesienie kosztów urządzenia ewentualnych objazdów; 

d) Przywrócenie terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego oraz innych czynności 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej. 

7. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9 – roboty instalacyjne, wodno – 

kanalizacyjne i sanitarne. 

 

§4 

Termin realizacji zamówienia 

1. Termin realizacji zamówienia: 48 miesiące od daty podpisania umowy. 

2. Termin każdorazowego rozpoczęcia robót w terenie (usunięcia awarii) określonych w 

Załączniku nr 1 do Zaproszenia - w ciągu JEDNEJ godziny od zgłoszenia awarii, w formie 

określonej w umowie. Dotyczy 24 godz. na dobę w dni powszednie i świąteczne. 

3. Zgłoszenie o konieczności przystąpienia do usunięcia awarii zostanie potwierdzone przez 

http://www.eksploatator.pl/
mailto:biuro@eksploatator.pl
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Wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu, w takiej samej formie. 

 

§5 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu 

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania Wykonawcę, który jest powiązanym z 

Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego, a 

Wykonawcą polegające w szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów 

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. 

2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. 

3) zdolności technicznej i zawodowej  

a) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, usunął co najmniej 50 awarii na sieciach kanalizacyjnych i 

wodociągowych,  

b) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji 

zamówienia następującymi osobami oraz sprzętami: 

 co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 koparko-ładowarka – 1 szt., koparka kołowa o minimalnej wadze min. 16 ton – 1 szt., 

samochód ciężarowy dostawczy min. 3,5 tony – 1 szt.;  

 

Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w 

ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych  nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 650 z późn. zm.) 

 

UWAGA! 

Wskazany wyżej wykaz personelu Wykonawcy stanowi jedynie minimalne wymagania dla 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W celu wykonania zamówienia Wykonawca 

winien zapewnić udział w jego realizacji wystarczającej liczby wykwalifikowanego personelu 

gwarantującego właściwą jakość wykonanych prac.  

 

3. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy 

załączyć: 
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1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do Zaproszenia, 

2) wykaz robót budowlanych w zakresie wskazanym w §5 ust. 2 pkt 3) lit. a) Zaproszenia, 

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,  

daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w 

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

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

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 4 do Zaproszenia. 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane 

w wykazie, o którym mowa, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów, o których mowa w §5 ust. 3 pkt 2). 

3) wykaz osób, w zakresie wskazanym w §5 ust. 2 pkt 3) lit. b) Zaproszenia, skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do 

Zaproszenia. 

4) wykaz sprzętu, w zakresie wskazanym w §5 ust. 2 pkt 3) lit. b) Zaproszenia, przeznaczonego 

do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 

sprzętami – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Zaproszenia. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, 

że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 7 do Zaproszenia. 

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

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia wg 

wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 i nr 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

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

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu. 

8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

10. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 

lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
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11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, kopie dokumentów 

dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za 

zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę. 

12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

§6 

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

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty 

1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie poniższego kryterium: 

 

Kryterium: cena – waga 100%,  

 

Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie 

następującego wzoru: 

                                               C min 

                                 X  =                       x  100 pkt. 

                                               C O 

gdzie: 

X – wartość punktowa ocenianego kryterium, 

C min – najniższa cena ze złożonych ofert, 

Co – cena ocenianej oferty; 

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

 

§7 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w Eksploatator Sp. z o.o., ul. Sportowa 25, 83-010 Rotmanka (sekretariat -

parter). 

2. Termin składania ofert upływa dnia 31.12.2020r. o godz. 10:00 

3. Oferty otrzymane po tym terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie bez ich otwierania. 

4. Oferty zostaną otwarte w dniu 31.12.2020r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, ul. 

Sportowa 25, 83-010 Rotmanka. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Zamawiający poda Wykonawcom do wiadomości: 

1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 

2) cenę oferty. 

 

§8  

Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 60 dni. 

 

§9 

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Kontakt do Zamawiającego: 

Nr faksu: (58) 682 88 28. 

Korespondencję w ramach niniejszego postępowania należy kierować bezpośrednio na adres 

mailowy: zamowienia@eksploatator.pl 

mailto:zamowienia@eksploatator.pl
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2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują na piśmie za pośrednictwem faksu lub poczty 

elektronicznej (pod tym pojęciem Zamawiający rozumie przesłanie oświadczenia, wniosku, 

zawiadomienia, dokumentu oraz informacji w formie podpisanego przez osobę/y 

upoważnioną/e załącznika do wiadomości), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Zawsze dopuszczalna 

jest forma pisemna.  

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

pełnomocnictw. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

uzna, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty e-mail podany 

przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z 

treścią pisma. 

 

§10 

Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

§11  

Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik 

nr 1 do Zaproszenia.  

2. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w §5 Zaproszenia oraz 

ewentualne pełnomocnictwa. 

3. Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożlwiający jej 

zdekompletowanie. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6. Zaleca się aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę lub 

osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/y 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do 

oferty, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być 

złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 

8. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób 

upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

9. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania 

podwykonawcom. 

10. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić 

nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis: „Oferta na usuwanie awarii sieci wodociągowej i 

sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonywanie włączeń do sieci wodociągowej na terenie 

Gminy Pruszcz Gdański” oraz:  Nie otwierać przed dniem 31.12.2020r. godz. 10:15”. 

11.  Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w ust. 8 

powyżej, z dopiskiem „Zmiana oferty”. 

12.  Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez 

wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, że informacja 

ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

13.  Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 

2003r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w 
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terminie składania ofert – że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą 

„Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zaleca się, aby dokumenty te były spięte w sposób pozwalający 

na ich oddzielenie od reszty oferty. 

14.  Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

§12 

Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Zaproszeniu, powinien w 

cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu 

zamówienia a także uwzględnić inne podatki i opłaty. 

2. W cenie nie należy ujmować materiałów zużytych do usunięcia awarii. Zamówienie materiałów 

do usunięcia awarii (poz. 1-19 oraz 26-30 w tabeli – Załącznik nr 1 do Zaproszenia) leży po 

stronie Wykonawcy. Zapłata za tak zamówione materiały użyte do usunięcia awarii następowała 

będzie na podstawie faktury wystawionej na Zamawiającego przez sprzedawcę. 

3. Wszystkie koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia, muszą być wliczone do ceny oferty złożonej przez Wykonawcę. 

4. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Cena nie będzie podlegała waloryzacji.  

 

§13 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§14 

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do 

Zaproszenia. 

2. Zmiana postanowień Umowy dopuszczalna jest na zasadach określonych w art. 38 Regulaminu, 

a także: 

1) W przypadku zmiany przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu umowy, a które 

powodują konieczność zmiany postanowień umowy – w takim przypadku zmianie mogą 

ulec wyłącznie postanowienia umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa w 

zakresie niezbędnym dla dostosowania umowy do wprowadzonej zmiany prawa.   

 

§15 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

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

27 kwietnia 2016r. 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”, Zamawiający informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eksploatator Sp. z o. o., ul. Sportowa 25, 

83-010 Rotmanka. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie robót budowlanych dla zadania „Usuwanie awarii sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej oraz wykonywanie włączeń do sieci wodociągowej na terenie 

Gminy Pruszcz Gdański”. 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”.   
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3. Pani/Pana dane osobowe 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. 

4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp. 

5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

6. Posiada Pani/Pan: 

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

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

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

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

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

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

RODO. 

7. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

3) 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. 

 

 §16 

Pozostałe istotne dla Wykonawcy informacje 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. Zamówienie będzie polegało na 

powtórzeniu podobnych usług co zamówienie podstawowe i będzie zgodne z przedmiotem 

zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 

40% wartości zamówienia podstawowego. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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Załącznik nr 1 do Zaproszenia 

Załącznik nr 1 do Umowy 

 

 

 

 

 

 

Formularz oferty 

na  

Usuwanie awarii sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonywanie 

włączeń do sieci wodociągowej na terenie Gminy Pruszcz Gdański 

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

nazwa firmy 

 

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

adres 

 

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

Regon/NIP 

 

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

telefon, faks, e-mail 

 

1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 

w Zaproszeniu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących  

warunkach: 

Usunięcie awarii na sieci wodociągowej i przyłączu wodociągowym 

 
Odcinek o długości 1,0 mb i głębokości do 3,0 m pod nawierzchnią: 

cena za 
usunięcie 

awarii 
(brutto) 

1. nawierzchnia nieutwardzona - (droga gruntowa, trawnik)   

2. nawierzchnia rozbieralna - (droga z kostki betonowej, płytek chodnikowych 
itp.)   

3. nawierzchnia nierozbieralna - (droga asfaltowa)   

a) organizacja ruchu drogowego (wykonanie wygrodzenia i oznakowania miejsca 
robót)   

b) wykonanie prac ziemnych wraz z wywozem urobku i szlamu   

c) wymiana uszkodzonego odcinka rurociągu lub uszkodzonych kształtek 
  

d) dezynfekcja nowo wbudowanych odcinków rur, kształtek i systemów 
naprawczych   

e) dostawa żwiru do wypełnienia wykopu oraz warstwowe zagęszczenie podłoża 
  

f) odtworzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego (nawierzchnia 
rozbieralna)   

 

 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 



Strona 10 z 28 
 

g) odtworzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego (nawierzchnia 
nierozbieralna)   

Usunięcie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączu ks 

Odcinek o długości 1,0 mb i głębokości do 3,0 m pod nawierzchnią: 

cena za 
usunięcie 

awarii 
(brutto) 

4. nawierzchnia nieutwardzona - (droga gruntowa, trawnik)   

5. nawierzchnia rozbieralna - (droga z kostki betonowej, płytek chodnikowych 
itp.)   

6. nawierzchnia nierozbieralna - (droga asfaltowa)   

a) organizacja ruchu drogowego (wykonanie wygrodzenia i oznakowania miejsca 
robót)   

b) wykonanie prac ziemnych wraz z wywozem urobku i szlamu    

c) wymiana uszkodzonego odcinka rurociągu lub uszkodzonych kształtek 
  

d) dostawa żwiru do wypełnienia wykopu oraz warstwowe zagęszczenie podłoża 
  

e) odtworzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego (nawierzchnia 
rozbieralna)   

f) odtworzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego (nawierzchnia 
nierozbieralna)   

Usunięcie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz na przyłączach 
wodociągowym i ks 

Odcinek o długości 1,0 mb i głębokości powyżej 3,0 m pod nawierzchnią: 

cena za 
usunięcie 

awarii 
(brutto) 

7. nawierzchnia nieutwardzona - (droga gruntowa, trawnik)   

8. nawierzchnia rozbieralna - (droga z kostki betonowej, płytek chodnikowych 
itp.)   

9. nawierzchnia nierozbieralna - (droga asfaltowa)   

a) organizacja ruchu drogowego (wykonanie wygrodzenia i oznakowania miejsca 
robót)   

b) wykonanie prac ziemnych wraz z wywozem urobku i szlamu oraz z 
umocnieniem ścian wykopu   

c) wymiana uszkodzonego odcinka rurociągu lub uszkodzonych kształtek z 
użyciem nowych materiałów   

d) dezynfekcja nowo wbudowanych odcinków rur, kształtek i systemów 
naprawczych   

e) dostawa żwiru do wypełnienia wykopu oraz warstwowe zagęszczenie podłoża 
  

f) odtworzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego (nawierzchnia 
rozbieralna)   
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g) odtworzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego (nawierzchnia 
nierozbieralna)   

Usunięcie awarii polegającej na wymianie pokrywy nastudziennej 

10. nawierzchnia nieutwardzona - (droga gruntowa, trawnik)   

11. nawierzchnia rozbieralna - (droga z kostki betonowej, płytek chodnikowych 
itp.)   

12. nawierzchnia nierozbieralna - (droga asfaltowa)   

Włączenie do sieci wodociągowej w przygotowanym wykopie 

materiał średnica cena wykonania włączenia (brutto) 

13.          PE i PVC DN 90 - DN 160   

14.  DN 200 - DN 300   

      

15.          ŻELIWO DN 80 - DN 150   

16. DN 200 - DN 300   

      

17.         AZBESTOCEMENT DN 100 - DN 150   

18.  DN 200 - DN 300   

19.  DN 300 - DN 400   

Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni w przypadku usuwania awarii w terenie za 1,0 m2 

(cena brutto za usługę razem z materiałem) 

20. nawierzchnia nieutwardzona - (droga gruntowa, trawnik)   

21. nawierzchnia rozbieralna - (droga z kostki betonowej, płytek chodnikowych 
itp.)   

22. nawierzchnia nierozbieralna - (droga asfaltowa)   

Wywóz gruzu powstałego z rozbiórki nawierzchni utwardzonych i z demontażu studni 
betonowych oraz pokryw nastudziennych za 1tonę 

23.   

Koszt odwodnienia za 1h pompą szlamową 

24.   

Koszt odwodnienia za 24h pompą z igłofiltrami (18 igieł) 

25.   

Koszt wymiany zasuwy strefowej do DN 200 

26.  

Koszt wymiany zasuwy strefowej od DN 200 

27.  
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Koszt wymiany pełnego węzła hydrantowego nadziemnego / podziemnego w terenie 
zielonym 

28.   

Koszt wymiany pełnego węzła hydrantowego nadziemnego / podziemnego w terenie z 
nawierzchni utwardzonej rozbieralnej 

29.   

Koszt wymiany pełnego węzła hydrantowego nadziemnego / podziemnego w terenie z 
nawierzchni utwardzonej nierozbieralnej 

30.   

Razem cena oferty (zsumować ceny wszystkich zadań i pomnożyć razy 60) 

RAZEM: cena brutto w tym VAT 23% 
 

RAZEM: cena netto   

UWAGI: 

       
Pozycja "Razem cena oferty" stanowi sumę wszystkich cen ujętych w każdej pozycji pomnożonych razy 60 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30)x60                                                                                                

Ceny w poszczególnych pozycjach stanowią cenę ryczałtową brutto poszczególnych zadań. 

Zamówienie materiałów do usunięcia awarii (poz. 1-19 oraz 26-30 w tabeli – Załącznik nr 1 do Zaproszenia) leży po 

stronie Wykonawcy. Zapłata za tak zamówione materiały użyte do usunięcia awarii następowała będzie na podstawie 

faktury wystawionej na Zamawiającego przez sprzedawcę.  

 

2. Jednocześnie oświadczam, że: 

1) akceptuję warunki płatności określone we wzorze umowy, 

2) zapoznałem się i akceptuję w całości pozostałe warunki zawarte w Zaproszeniu, 

3) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia 

niniejszej oferty, 

4) jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

3. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2017r. , poz. 933 z późn. zm.). 

4. Przewiduję/nie przewiduję1 powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części 

……………………………………………. . 

5. Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach. 

6. Do niniejszej oferty załączam wymagane w Zaproszeniu dokumenty tj. 

1) ………………………… 

2) ………………………… 

3) ………………………… 

4) ………………………… 

5) …………………………. 

6) ………………………….. 

7) …………………………. 

8) …………………………. 

9) …………………………. 

10) ………………………. 

 

                                                
1 W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, należy zakreślić „przewidujemy” oraz wskazać, która 

część zamówienia zostanie powierzona do wykonania dla podwykonawcy. 
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Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    
 

2.    
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Załącznik nr 2 do Zaproszenia 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usuwanie awarii sieci 

wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonywanie włączeń do sieci 

wodociągowej na terenie Gminy Pruszcz Gdański”,  oświadczam co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w §5 

Zaproszenia. 

 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 
1 

 

.  

 

 

 

 

 

 2.     

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.     

2.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do Zaproszenia 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o  braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie  

zamówienia publicznego   

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Usuwanie 

awarii sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonywanie włączeń do sieci 

wodociągowej na terenie Gminy Pruszcz Gdański” oświadczam, że: 

 

Wykonawca nie jest powiązany w żaden sposób z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy 

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    
 

2.    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do Zaproszenia 

 

 

 

 

 

Wzór wykazu robót budowlanych 

wykonanych, w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 

 

Lp. Przedmiot roboty budowlanej Nazwa odbiorcy 

Miejsce 

wykonywania 

roboty budowlanej 

Data wykonania  

(od – do) 

1 

Robota obejmująca 

usunięcie 50 awarii na 

sieciach kanalizacyjnych i 

wodociągowych 

   

2 

    

 

UWAGA!  

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w tabeli powyżej roboty 

budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

 

 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    
 

2.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do Zaproszenia 

 

 

 

 

 

Wzór wykazu osób 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Usuwanie awarii sieci wodociągowej i 

sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonywanie włączeń do sieci wodociągowej na terenie 

Gminy Pruszcz Gdański” 

 

Oświadczam(y), że: 

niżej wymienione osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia 

 

Lp. 

Imię i nazwisko,  

numer 

uprawnień 

Kwalifikacje 

zawodowe 

Wykształcenie i 

doświadczenie 

zawodowe 

Zakres wykonywanych 

czynności 

Podstawa 

dysponowania 
 

1 

Nr uprawnień 

…………………… 

Uprawnienia 

budowlane w 

branży 

sanitarnej 

n/d  
 

 

 

Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zatrudni wystarczającą liczbę 

wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą jakość wykonanych prac. 

 

Jednocześnie oświadczam/my, że osoby wskazane powyżej w wykazie, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, niezbędne do 

realizacji przedmiotowego zamówienia. 

 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    
 

2.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do Zaproszenia 

 
 

 
 

 
 
 

WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH WYMAGANYCH DO REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA 

 

Lp. Ilość i rodzaj narzędzi  i urządzeń 
Informacja o podstawie 

dysponowania zasobami 

1. 
koparko-ładowarka –1szt zasoby własne Wykonawcy 

/zasoby innego podmiotu* 

2. 
koparka kołowa o min. wadze – min. 16 ton- 1 szt. zasoby własne Wykonawcy 

/zasoby innego podmiotu* 

3. 
samochód pogotowia technicznego – 1 szt. zasoby własne Wykonawcy 

/zasoby innego podmiotu* 

4. 
samochód ciężarowy dostawczy min. 3,5tony – 1szt. zasoby własne Wykonawcy 

/zasoby innego podmiotu* 

* odpowiednie zakreślić 
 
 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.  
 
 

 
 

 
 

2.  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 



Strona 19 z 28 
 

 

 

 
Załącznik nr 7 do Zaproszenia 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

 

w postępowaniu na „Usuwanie awarii sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

wykonywanie włączeń do sieci wodociągowej na terenie Gminy Pruszcz Gdański”. 

 

Działając w imieniu ………..…………………………. zobowiązuję się do oddania do dyspozycji dla 

Wykonawcy ……………………………………. biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu swoich 

zasobów, w następującym zakresie: ………………………………………………………………... 

 

Jednocześnie wskazuję, iż: 

1. Sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów, wymienionych w zał. nr 5 i 6 do Zaproszenia, 

przy wykonywaniu niniejszego zadania będzie następujący: …………………..….………… 

2. Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą będzie 

następujący:……………………………………………………………………………….………………..……………… 

3. Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu niniejszego zadania będzie 

następujący:………………………………………………………………………………………..……………………… 

 

Uwaga! 

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zadania musi być 

złożone do oferty w oryginale. 

 

 

Osoby upoważnione do podpisania zobowiązania w imieniu udostępniającego  

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1.    
 

2.    
 

 

 

 
 

(pieczęć Udostępniającego) 
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Załącznik nr 8 do Zaproszenia 

 

Wzór Umowy – Umowa nr…….. 

 

zawarta w dniu ................................. w Rotmance pomiędzy: 

 

„EKSPLOATATOR” Spółka z o. o. z siedzibą w Rotmance, ul. Sportowa 25, 83-010 Straszyn, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000228872, NIP 604-00-22-502, o kapitale zakładowym w wysokości 

69.057.500,00 zł wpłaconym w całości,  zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną 

przez: 

 

Jacka Kaszubowskiego – Prezesa Zarządu 

 

a 

 

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

Zwanym dalej  „Wykonawcą”,  reprezentowanym przez: 

 

..............................................................  -  .......................................... 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”. 

 

W wyniku wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w odpowiedzi na Zaproszenie do składania 

ofert z dnia …………………….2020r. (dalej „Zaproszenie”) w ramach postępowania ZP/18/2020, 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę usuwania awarii sieci 

wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonywanie włączeń do wodociągu na 

terenie Gminy Pruszcz Gdański. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie prac budowlanych oraz instalacyjnych na obszarze 

Gminy Pruszcz Gdański, w skład której wchodzą miejscowości: Arciszewo, Będzieszyn, 

Bogatka, Borkowo, Borzęcin, Bystra,  Cieplewo, Dziewięć Włók, Goszyn, Jagatowo, Juszkowo, 

Krępiec, Lędowo, Łęgowo, Mokry Dwór, Przejazdowo, Radunica, Rekcin, Rokitnica, Roszkowo, 

Rotmanka, Rusocin, Straszyn, Świńcz, Wiślina, Wiślinka, Wojanowo, Żukczyn, Żuława oraz 

Żuławka. 

3. Charakter wykonywanych prac : 

1) usuwanie awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych, 

2) usuwanie awarii na sieciach i przyłączach kanalizacyjnych, 

3) usuwanie awarii na studniach kanalizacyjnych,  

4) usuwanie awarii polegającej na wymianie pokrywy nastudziennej, 

5) wykonywanie włączenia do sieci wodociągowej w przygotowanym wykopie 

6) prace dodatkowe związane z usuwaniem awarii tj. rozbiórka i odtworzenie nawierzchni 

utwardzonych, wywóz gruzu powstałego z rozbiórki nawierzchni utwardzonych i z 

demontażu studni betonowych oraz pokryw nastudziennych. 

Przedmiot Umowy określony został również w Załączniku nr 1 do Umowy – formularz 

oferty. 

 



Strona 21 z 28 
 

 

§2 

Terminy realizacji 

1. Termin obowiązywania umowy – 48 miesiące od podpisania Umowy. 

2. Termin każdorazowego rozpoczęcia robót w terenie (usunięcia awarii) określonych w 

Załączniku nr 1 do Umowy - w ciągu JEDNEJ godziny od zgłoszenia awarii, w formie 

określonej w umowie. Dotyczy 24 godz. na dobę w dni powszednie i świąteczne. 

3. Zgłoszenie o konieczności przystąpienia do usunięcia awarii zostanie niezwłocznie po 

otrzymaniu potwierdzone przez Wykonawcę w takiej samej formie. 

 

§3 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie brutto za wykonanie całości zamówienia …………….….PLN (słownie złotych: 

………………………), w tym wartość netto ………….PLN (słownie złotych: …………………………………) 

plus podatek VAT w stawce 23%, tj. …………………………………. PLN, (słownie złotych: 

………………………………………………………). 

2. Kwota wynagrodzenia, określona w ust. 1 powyżej, zawiera wszelkie koszty związane z 

realizacją Przedmiotu Umowy, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak 

również nie ujęte w nim, a niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy.  

3. Wynagrodzenie za usunięcie poszczególnych awarii następować będzie w oparciu o Załącznik 

nr 1 do Umowy. 

4. Wynagrodzenia częściowe płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.  

5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony uznają dzień złożenia dyspozycji przelewu przez 

Zamawiającego. 

 

§4 

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §3 ust. 3 powyżej, zostanie każdorazowo częściowo 

zafakturowane przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru częściowego 

bezusterkowego usunięcia awarii na podstawie cen ujętych w punktach 1 – 30 Załącznika 1 

do Umowy. 

2. Załącznikiem do każdej faktury częściowej i faktury końcowej będzie oświadczenie 

Wykonawcy i Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców (o ile Wykonawca zatrudni 

Podwykonawców), że wszystkie faktury Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, 

których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem częściowym, zostały 

zapłacone lub zawierać powody niezapłacenia całości lub części takich faktur. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody płatności. 

3. Postanowienia dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do Dalszych 

Podwykonawców. 

 

§5 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający jest obowiązany współdziałać z Wykonawcą w sprawach związanych 

z wykonaniem czynności niezbędnych do należytego usunięcia awarii. 

2. Zamawiający oświadcza, iż poza godzinami pracy zlecenia usunięcia awarii odbywać się będą 

z numerów telefonów dyżurnych, które zostaną przekazane w chwili podpisania umowy. 

3. Zamawiający zobowiązany będzie do odbioru wykonanych robót. 
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§6 

Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, 

potencjał i zasoby niezbędne dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz 

zobowiązuje się wykonać go z najwyższą starannością, zgodnie ze swą najlepszą wiedzą i 

wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, oraz ze szczególnym uwzględnieniem 

interesów Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym, w 

szczególności do niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 2 dni, przekazywania mu 

stosownych informacji na każde żądanie Zamawiającego.  

3. Jednocześnie, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca uczestniczył będzie w 

spotkaniach roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego, nie później  

niż w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz 

zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację 

Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą Umową. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przygotować do odbioru Przedmiot Umowy w sposób 

należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, sztuką budowlaną i 

niniejszą Umową. 

6. W razie konieczności Wykonawca na własny koszt zatrudni geodetę do obsługi geodezyjnej.  

7. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu dwa stałe nr telefonów, pod którymi będą zgłaszane 

awarie tj. ……………….. Osobą koordynującą wykonanie umowy ze strony Wykonawcy jest 

………………………. 

8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności, obejmujące m.in. sprzęt, roboty (podziemne instalacje i 

urządzenia). 

9. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do zapewnienia należytego ładu i porządku, 

przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony znajdujących się na terenie budowy 

obiektów, sieci i urządzeń uzbrojenia podziemnego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do wszelkich  napraw uszkodzonych przez siebie w 

trakcie wykonywania umowy urządzeń uzbrojenia podziemnego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do demontażu, naprawy i montażu ogrodzeń posesji oraz 

innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu oraz wypłaty 

odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich z tytułu wniesionych roszczeń, a 

mających związek z wykonawstwem robót budowlanych objętych niniejszą Umową.  

12. W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zasilania w energię 

elektryczną i wodę oraz pokrycia kosztów ich zużycia na czas trwania robót. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu pracowników organów nadzoru 

budowlanego i przedstawicieli Zamawiającego oraz udostępnienia im niezbędnych, 

wymaganych dokumentów.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i 

śmieci, jak i do składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym 

porządku. 

15. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi wynikające z przepisów 

prawa, posiadać odpowiednie certyfikaty oraz odpowiadać wymogom wyrobów 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

16. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy okazania  dokumentów wymienionych w 

ust. 15 powyżej oraz wykonania przez niego i na jego koszt badań jakościowo-ilościowych 

stosowanych materiałów i wyrobów.  
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17. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń, w trakcie usuwania 

awarii, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu 

poprzedniego na własny koszt.  

18. Po każdorazowym zakończeniu usuwania awarii Wykonawca zobowiązany jest do 

uporządkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni 

dróg, chodników oraz zieleni publicznej urządzonej, przywrócenie ich do stanu pierwotnego 

(wymagany standard nawierzchni) wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych.  

19. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu następujących 

materiałów  na odbiór  końcowy każdej awarii: wszelkie aprobaty, certyfikaty i atesty na 

materiały i urządzenia, wyniki badań, gwarancje urządzeń, protokoły badań i sprawdzeń. 

 

§ 7 

Przedstawiciele Stron 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania 

wykonania Umowy w imieniu Zamawiającego jest Pan Jarosław Milewski. 

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w imieniu 

Wykonawcy jest: …………………………… 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zażądać od Wykonawcy usunięcia 

określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, 

uzasadniając swoje żądanie, a Wykonawca wtedy zapewni, że osoba ta w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego 

wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem Umowy. Jeśli taka osoba 

należy do wymaganego personelu Wykonawcy zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert, 

Wykonawca nie później niż z datą usunięcia takiej osoby musi zapewnić nową osobę, 

spełniającą powyższe wymagania. 

 

§8 

Odbiory 

1. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy będą miały miejsce odbiory robót zanikowych. 

2. Wykonawca zgłasza telefonicznie Zamawiającemu roboty podlegające zakryciu i roboty 

zanikające. 

3. Wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary geodezyjne robót zanikowych, jeżeli tego 

wymagają przepisy odbioru robót oraz badanie geologiczne stopnia zagęszczenia pod 

drogami. 

4. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, zobowiązany 

będzie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia i otwory niezbędne do oceny 

wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.  

5. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu telefonicznie gotowość do odbioru końcowego awarii. Z 

odbioru końcowego sporządza się pisemny końcowy protokół odbioru usunięcia awarii. 

6. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, 

Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając termin ich usunięcia. 

7. Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad i usterek, Zamawiający dokonuje 

odbioru końcowego uprzednio zakwestionowanych robót. 

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad i usterek nienadających się do 

usunięcia, Zamawiający może: 

1) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 

2) żądać ponownego wykonania usuwanej awarii. 

9. Zamawiający w okresie gwarancji może wyznaczyć termin przeglądu obiektu, a w razie 

stwierdzenia wad i usterek wyznacza terminy ich usunięcia. 

10. Zamawiający może wyznaczyć odbiór pogwarancyjny przed upływem terminu gwarancji 
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ustalonego w umowie, a w razie stwierdzenia wad i usterek także wyznacza termin ich 

usunięcia. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia usterek w okresie gwarancji i 

rękojmi na koszt Wykonawcy przez inny podmiot, jeżeli ten nie przystąpi do ich usunięcia 

pomimo pisemnego wezwania w ciągu 14 dni. 

§9 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 

wykonanego Przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa z upływem okresu, na jaki została 

udzielona gwarancja. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na każdą usuniętą awarię na okres 24 

miesięcy, której bieg rozpoczyna data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego usunięcia danej awarii. 

4. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji jakości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić 

zastępcze usunięcie tych wad na koszt Wykonawcy. 

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za niedotrzymanie terminu określonego w §2 ust. 2 Umowy w wysokości 500,00 zł za 

każdą godzinę opóźnienia, 

2) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru w wysokości  

500,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, 

3) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych w czasie okresu gwarancji w 

wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na ich 

usunięcie, 

4) za realizowanie Przedmiotu Umowy niezgodnie z niniejszą Umową w wysokości 1% 

maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy. 

5) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w  §3 ust. 1 Umowy. 

6) 10% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy za: 

a) zawarcie przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą lub Dalszym 

Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego; 

b) wyrażenie przez Wykonawcę zgody na zawarcie przez Podwykonawcę (Dalszego 

Podwykonawcę) umowy o roboty budowlane z Dalszym Podwykonawcą bez zgody 

Zamawiającego. 

7) 5% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy za: 

a) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

Dalszym Podwykonawcom; 

b) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu 

jej zmiany; 

c) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany; 

d) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
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§11 

Odstąpienie od Umowy, rozwiązanie Umowy 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące 

przepisy prawa, jak również w przypadku, gdy Wykonawca narusza postanowienia Umowy.  

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy następujących przypadkach: 

1) Wykonawca pomimo otrzymania wezwania od Zamawiającego nie wypełnia obowiązków 

umownych, 

2) W przypadku, gdy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, że nie będzie w stanie 

wywiązać się z obowiązków wynikających z Umowy w zakresie płatności, 

3) Gdy Wykonawca realizował będzie Przedmiot Umowy niezgodnie z niniejszą Umową, 

4) Ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania 

nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,  

5) Gdy Wykonawcy wykonuje roboty wadliwie lub niezgodnie z przepisami prawa oraz nie 

reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w 

wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie, 

6)  W innych przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia 

terenu budowy, a następnie opuszczenia terenu budowy. 

5. Strony Umowy dopuszczają również możliwość częściowego odstąpienia od Umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy pozostają w mocy postanowienia Umowy dotyczące kar 

umownych za opóźnienie do dnia odstąpienia od Umowy oraz dotyczące pozostałych kar 

umownych, w szczególności kary umownej za odstąpienie od Umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy w części, pozostają w mocy postanowienia dotyczące 

rękojmi i gwarancji dla robót lub prac wykonanych w ramach części Umowy, która pozostała 

w mocy. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy 

Wykonawcy, nie przysługuje Wykonawcy odszkodowanie od Zamawiającego.  

9. W przypadku gdy Wykonawca dwukrotnie nie rozpocznie robót naprawczych po wezwaniu 

przez Zamawiającego w czasie 1 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia do rozpoczęcia 

naprawy w miejscu awarii Umowa zostanie rozwiązana z winy Wykonawcy. 

10. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona 

odstępująca od Umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

 

§ 12 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania 

lub uchybienia Wykonawcy. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca Przedmiotu Umowy zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty budowlane będące 

Przedmiotem Umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, 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. 
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3. 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 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, 

zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo: 

1) niespełniającej wymagań określonych w Zaproszeniu do składania ofert; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

faktury lub rachunku. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo 

w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, uważać się będzie za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedłożą Zamawiającemu 

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

przedmiotem są roboty budowlane wynikające z niniejszej Umowy, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, zgłosi 

pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 

powyżej. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie 

określonym w ust. 4 powyżej, Strony uznają za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Zapisy ujęte w ust. 2-8 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 

podwykonawstwo. 

10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10 powyżej, będzie dotyczyć wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo. 

12. Bezpośrednia zapłata obejmować będzie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy, poprzez skierowanie do niego pisemnej informacji, zgłoszenia pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10 powyżej. Zamawiający w pisemnej informacji, o 

której mowa w zdaniu pierwszym, poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13 powyżej, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 
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15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu   

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10 powyżej, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10 powyżej, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy może stanowić 

podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

17. Przepisy powyższych ustępów nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 

Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

 

§ 13 

Zmiany Umowy  

1. Zmiana istotnych postanowień Umowy dopuszczalna jest w następujących przypadkach: 

1) zmian niedotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2) przesunięcia terminu wykonania Przedmiotu Umowy: 

a) jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy, 

b) ze względu na konieczność udzielenia zamówień dodatkowych niezbędnych dla 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, o ile nie jest możliwe równoległe 

wykonywanie robót, 

c) w przypadku przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy na skutek działań podmiotów 

trzecich, organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do 

organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli 

gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia 

przez Wykonawcę opóźnienie, 

d) działania siły wyższej np. klęski żywiołowej, warunków atmosferycznych 

odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie 

robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, katastrofy 

budowlanej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania Przedmiotu 

Umowy. 

3) zmiany w zakresie Przedmiotu Umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian 

jest skutkiem zmiany przepisów prawa. 

4) zmiany Podwykonawcy lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się 

Wykonawca, na zasadach określonych w Regulaminie, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Regulaminie. Zamawiający 

zaakceptuje zmianę, o której mowa powyżej wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca wykaże 

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

2. Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej. 

3. Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie. 

4. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 
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§ 14 

Poufność 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów 

uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym w 

szczególności do podjęcia odpowiednich kroków w celu ochrony ich poufnego charakteru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto nie rozpowszechniać w zakresie jego działalności 

zawodowej i pozazawodowej informacji dotyczących Zamawiającego, przedsiębiorstwa 

Zamawiającego oraz osób kierujących przedsiębiorstwem Zamawiającego w sposób 

naruszający jego dobre imię, renomę lub inny interes. 

3. Strony uzgadniają przy tym, że obowiązek zachowania poufności trwa zarówno w czasie 

obowiązywania Umowy, jak i po jej zakończeniu, a zobowiązanie do jego przestrzegania nie 

podlega wypowiedzeniu ani rozwiązaniu. 

 

§ 15 

Spory 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Regulaminu oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy, rozstrzygane 

będą polubownie, a po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej – wyłącznie 

właściwym jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

Przed wszczęciem sporu Strony mogą wspólnie podjąć próbę jego rozstrzygnięcia za 

pośrednictwem bezstronnego mediatora.  

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiany niniejszej umowy będą dokonywane przez kolejno numerowane aneksy sporządzone 

przez Strony w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Umowa podlega prawu polskiemu. 

3. Załącznik do Umowy stanowi jej integralną część. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla 

Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO W IMIENIU WYKONAWCY 

  

___________________________ ___________________________ 

  

___________________________ ___________________________ 
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