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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
„DUNAJEC” Sp. z o. o. (dalej „Zamawiający” lub „Spółka”)
Gródek nad Dunajcem 28
33-318 Gródek nad Dunajcem
NIP: 734-323-28-60; REGON: 120445841
Adres strony internetowej: www.dunajec-grodek.pl
e-mail:
biuro@dunajec-grodek.pl
tel.
(18) 441-62-28
Biuro czynne:
poniedziałek - piątek: od 700 do 1500
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego.
2. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej
specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „specyfikacją” lub „SWZ”) oraz w „Regulaminie
udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad
Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28” (dalej: „Regulamin”) dostępnym na
stronie internetowej: www.dunajec-grodek.pl, a nie na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019
roku – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej
„ustawą” lub Pzp. Zamówienie („zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu
wykonywania działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 5 ust. 4 pkt. 1)
ustawy Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych w art. 3 ust. 1 pkt
2 ustawy Pzp.
3. Niniejsza SWZ ze wszystkimi do niej załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami
stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty.
4. Specyfikacja z załącznikami została udostępniona na stronie internetowej Spółki: www.dunajecgrodek.pl/Przetargi i pobierana jest samodzielnie przez wykonawców. Wszelkie ewentualne
zmiany, uzupełnienia i wyjaśnienia w toku postępowania będą umieszczane wyłącznie na wyżej
podanej stronie internetowej, a na wniosek wykonawcy, Zamawiający może przekazać je w innej
uzgodnionej formie. Przed terminem składania ofert wykonawcy winni sprawdzić ponownie
zawartość umieszczonego na stronie folderu w celu zapoznania się z treścią ewentualnych
odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością
udostępnionych dokumentów odpowiada wykonawca.
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Spółkę oraz
wykonawców muszą być składane pisemnie wyłącznie w sprawach, w których przewiduje to
niniejsza specyfikacja. W pozostałych sprawach wystarczające jest przekazanie przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
W niniejszym postępowaniu forma pisemna obowiązuje dla ofert oraz dla wszelkich czynności
Wykonawcy podejmowanych po złożeniu ofert, w tym wyjaśnień, uzupełnień w odpowiedzi na
wezwania do wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty oraz wszelkich innych czynności związanych ze
środkami ochrony prawnej. Jeżeli dla danej czynności przewidziana jest obowiązkowo forma
pisemna, to jeżeli strony porozumieją się w innej formie, przekazana treść musi zostać
niezwłocznie potwierdzona na piśmie; jeśli zostanie tak potwierdzona, uważa się ją za przekazaną
w chwili jej dotarcia do adresata przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie
oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach, jeżeli nie
towarzyszy im tłumaczenie na język polski.
7. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę: własną lub wspólną z innym wykonawcą
(innymi wykonawcami).
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty
niezależnie od wyniku postępowania.
9. Spółka pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku (wszystkie soboty wolne) w godzinach od
7:00 do 15:00.
10. Datą wszczęcia postępowania jest dzień zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu na stronie
internetowej www.dunajec-grodek.pl.
11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowych
prowadzonych przez Spółkę skierowana do wykonawców posiadających status osób fizycznych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w 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”, informujemy, że:
• administratorem danych osobowych jest spółka „DUNAJEC” sp. z o.o. z siedzibą w Gródku nad
Dunajcem;
• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w spółce „DUNAJEC” sp. z o.o. poprzez
adres iod@dunajec-grodek.pl lub drogą pisemną pod adres siedziby Spółki;
„Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych
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•
•
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•
•

•

dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 40 ust. 4, art. 41 ust. 3 Regulaminu;
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 9 ust. 8 Regulaminu, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio wykonawcy jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp oraz wewnętrznego Regulaminu, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp oraz Regulaminu;
w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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*;
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z Regulaminem udzielania zamówień oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.
- 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 **;
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznano, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
nie przysługuje wykonawcy:
- 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO”.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie w sposób kompleksowy wszystkich robót
przygotowawczych, zabezpieczeniowych oraz robót właściwych dla zadania pod nazwą: „Budowa
dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń
pomiarowych na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”, tj.
zaprojektowanie i wybudowanie dwóch ujęć wody jako studni kręgowych z pełnym
wyposażeniem, z ujęć wody zlokalizowanych na działkach ew. nr 88 i 89 w miejscowości Rożnów.
Przedmiotem zamówienia jest również wymiana urządzeń pomiarowych na 8 istniejących
ujęciach wody znajdujących się w gminie Gródek nad Dunajcem, tj.:
1) ujęcie S-1 działka ew. nr 86/4 Rożnów,
2) ujęcie S-2 działka ew. nr 86/4 Rożnów,
3) ujęcie S-4 działka ew. nr 102 Rożnów,
4) ujęcie S-5 działka ew. nr 116/3 Rożnów,
5) ujęcie S-6 działka ew. nr 116/4 Rożnów,
6) ujęcie S-7 działka ew. nr 81/2 Rożnów,
7) ujęcie S-8 działka ew. nr 92 Rożnów,
8) ujęcie S-9 działka ew. nr 116/8 Rożnów.
Istniejące wodomierza maja zostać wymienione na przepływomierze.
UWAGA
Zakres niniejszego postępowania nie obejmuje:
- modernizacji ujęcia S-1 działka ew. nr 121/1 Bujne,
- modernizacji ujęcia B-1 działka ew. nr 125/1 Bujne,
- modernizacji ujęcia B-2 działka ew. nr 141 Bujne,
- modernizacji ujęcia Pr-1 działka ew. nr 841/2 Przydonica.
2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 – Program
Funkcjonalno-Użytkowy.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni
45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych
45000000-7 Roboty budowlane
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45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45332000-7 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45310000-3 Instalacje elektryczne
4. W ofercie należy podać oferowany – lecz nie krótszy niż 36 miesięcy oraz nie dłuższy niż
60 miesięcy – okres udzielanej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia liczony od
dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Jeżeli oferowany okres
gwarancji będzie dłuższy niż podany wyżej okres maksymalny, zamawiający uzna to za
oczywistą omyłkę pisarską, a do porównania i oceny ofert przyjmie ww. okres maksymalny; w
przypadku wyboru takiej oferty do umowy zostanie wpisany powyższy maksymalny okres
gwarancji.
5. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia
podwykonawcom:
1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie
części zamówienia podwykonawcy.
2) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca
zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców, o
ile są one znane. W przypadku braku tej informacji, zamawiający uzna, że Wykonawca sam
zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji.
3) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
4) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
5) Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać okresy rozliczeniowe i terminy płatności nie
dłuższe niż przewidziane w umowie zawartej przez zamawiającego z wykonawcą, ponadto
muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość
przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji. Oferty złożone na część zakresu zostaną
odrzucone, ponieważ ich treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert przewidujących odmienny niż określony
w SWZ sposób wykonania zamówienia (ofert wariantowych). Oferty wariantowe zostaną
odrzucone, ponieważ ich treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.
8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonana zmiana zostanie zamieszczona na
stronie internetowej, na której umieszczona jest specyfikacja.
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym na stronie
internetowej. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego oraz wykonawców
dotyczące terminu pierwotnego będą się odnosić do terminu zmienionego.
10. Każda zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia i zamieszczenia na stronie
internetowej.
IV. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
Zamawiający nie wymaga przedłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia
podpisania umowy.
2. Za dotrzymanie terminu umownego będzie uważane (a) zakończenie czynności odbiorowych przed
upływem wskazanego w ust. 1 terminu, potwierdzone podpisanym przez obydwie ze Stron
Protokołem oraz (b) uzyskanie przed upływem wskazanego w ust. 1 terminu ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenia o braku sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia
do użytkowania.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, zrealizował
należycie w ramach jednej umowy/inwestycji lub odrębnych umów/inwestycji budowę co
najmniej trzech (3) studni kopanych o wydajności min. 25 m3/h każda.
Okres ostatnich 5 lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa
termin składnia ofert.
W przypadku wykazania spełnienia warunku przez wykonawców występujących wspólnie, co
najmniej jeden z wykonawców występujących wspólnie musi spełniać powyższy warunek w
całości. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymienionego doświadczenia w
ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.
2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje bądź będzie dysponował osobami, które będą
uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia:
a) Kierownik budowy - osoba posiadająca:
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy przy budowie w ramach
jednej umowy/inwestycji lub odrębnych umów/inwestycji co najmniej trzech (3)
studni kopanych o wydajności min. 25 m3/h każda;
b) Kierownik robót elektrycznych - osoba posiadająca co najmniej uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznej.
W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm. zm.) oraz w
Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im kwalifikacje nadane na
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów
upoważniające do kierowania robotami w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W
przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych
państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy prawo budowlane, z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020r. poz. 220).
2. Zamawiający nie dopuszcza posługiwania się przez wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub zdolnościami finansowymi innych podmiotów niebiorących udziału w realizacji
zamówienia. Zamawiający dopuszcza posługiwanie się wiedzą i doświadczeniem podwykonawców
wskazanych w ofercie w zakresie, który jest im powierzony w danym postępowaniu, co musi
wynikać z oświadczenia wskazanego w formularzu ofertowym dot. podwykonawców.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek
łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do
tych zasobów oraz określa w szczególności: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu
udostępniającego zasoby; (2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez
niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; (3) czy i w
jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
VII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 Regulaminu, tj.:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
„Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych
na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”
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c)

o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w
art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f)
powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu
karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca
zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te
oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu,
który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi okoliczność wskazana w art. 17 ust. 1 pkt 4) i 7) Regulaminu, tj.
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał, istotne zobowiązanie
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co
doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
3. Zgodnie z art. 7 ust. 1 w związku z ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na
„Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych
na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”
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podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust.
1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105
i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 17 ust 3 Regulaminu.
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
VIII. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert.
3. Zgodnie z art. 18 pkt 13 Regulaminu Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
- wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;- zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie
dokumenty;- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa
w zdaniu 1, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, o ile wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentów, o których mowa w ust. 4, Zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub
innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, podmiotowych środków
dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one
niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia,
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
a. oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub
poprawienie lub
b. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Wykonawca składa ww. dokumenty aktualne na dzień ich złożenia.
8. Zamawiający może także wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
IX.
INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Spółkę
(Zamawiającego) oraz wykonawców muszą być składane pisemnie wyłącznie w sprawach,
w których przewiduje to niniejsza specyfikacja.
2. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 6 zamawiający dopuszcza, aby komunikacja
między zamawiającym a wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity - Dz.U.
z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
„Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych
na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”
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3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

elektroniczną (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) – na adres e-mail wskazany
w SWZ.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ww. ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę zamawiający
domniema, iż pismo wysłane na e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
Wszelką korespondencję wykonawcy powinni kierować do zamawiającego z podaniem numeru
postępowania.
W przypadku wezwania przez zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa
należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej w wezwaniu. Forma ta winna
odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.
Zamawiający oświadcza, iż osobami upoważnionymi do porozumienia się z Wykonawcami jest
Pani Monika Sadłoń – m.sadlon@dunajec-grodek.pl.
Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.
Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej (na adres: m.sadlon@dunajec-grodek.pl) albo pisemnie.
Wskazane jest przekazywanie wniosków o wyjaśnienie (pytań), zwłaszcza przy większej ich
objętości, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w postaci edytowalnej, tj.
umożliwiającej wpisanie wyjaśnień (odpowiedzi).
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SWZ
wpłynęła do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w zdaniu 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu do składania
wniosków i pytań.
Zamawiający zamieści treść wniosków (pytań) wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami wyłącznie
na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. Nie ma obowiązku przesyłania
odpowiedzi poszczególnym wykonawcom.

X. FORMA I ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. Ofertę stanowią:
1) wypełniony i należycie podpisany Formularz oferty, zgodnie z wzorem stanowiącym załączniki
nr 2 do SWZ;
2) oświadczenie wskazane w rozdziale VIII ust. 1 SWZ (w przypadku wykonawców występujących
wspólnie oddzielne dla każdego z nich);
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z rozdziałem VI ust 4 SWZ, jeżeli Wykonawca
wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych
podmiotów; (niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
4) oświadczenie wskazane w rozdziale VIII ust. 1 SWZ dla każdego z podmiotów udostępniających
Wykonawcy zasoby, o ile wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,
5) dokumenty wskazane w rozdziale VIII ust. 4 SWZ;
6) oświadczenie wskazane w rozdziale XI ust 7 SWZ z którego będzie wynikać, które roboty
budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – oświadczenie w treści Formularza Oferty
stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ);
7) upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty lub/i załączników do niej, (jeżeli
wszystkie te dokumenty podpisują w odpowiedniej liczbie osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawcy, załącznik ten nie jest konieczny);
8) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy);
9) potwierdzenie zapłaty wadium.
2. Ofertę w przetargu nieograniczonym przekazuje się w formie pisemnej za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.
z 2020 poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami ma być sporządzona i złożona w jednym egzemplarzu,
odpowiednio oznaczonym. Ponadto oczekuje się, by strony oferty były ponumerowane.
4. Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na komputerze, maszynie do
pisania, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Do dokumentów w językach obcych należy
załączyć ich tłumaczenia na język polski.
5. Ofertę należy podpisać przy zachowaniu następujących zasad:
„Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych
na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”
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1) Druk oferty, formularze oraz wymagane oświadczenia mają być podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji
np. wg KRS);
2) Wymagane przez zamawiającego załączniki mają być podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji np. wg KRS) lub
przez podmiot wydający dany dokument, a w przypadkach, gdy załączniki te przedkładane są
w formie kserokopii – musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby
upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do
reprezentacji) lub poświadczona notarialnie.
3) Dopuszcza się podpisywanie oferty i ww. załączników przez pełnomocnika osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) nie może być ograniczone
do kwoty niższej niż cena ofertowa netto. Upoważnienie musi być załączone do oferty
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji). Pełnomocnik
nie może sam potwierdzić swojego upoważnienia.
4) W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość ich podpisania lub
potwierdzenia za zgodność na początku lub końcu dokumentu (zamiast na każdej stronie).
5) W przypadku oferty wspólnej kilku podmiotów podpisy na ofercie mają złożyć wszyscy
wykonawcy (wszyscy wspólnicy) lub wyznaczony przez nich wszystkich pełnomocnik.
W przypadku oświadczeń i formularzy odnoszących się wyłącznie do jednego z wykonawców
wystarczające jest ich podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentowania tego
wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do reprezentacji).
6. Załączone dokumenty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi powyżej. Oświadczenia i dane
zawarte w formularzach powinny mieć treść zgodną z załączonymi do niniejszej specyfikacji
wzorami (forma i układ mogą być dowolne), przy czym wprowadzenie merytorycznych zmian do
treści tych wzorów może być podstawą do odrzucenia oferty, jeżeli ich treść nie będzie odpowiadać
treści specyfikacji.
7. Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, muszą być czytelnie oznaczone i podpisane
przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (tyle osób, ile jest wymaganych do
reprezentacji).
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Oczekuje się, że koperta zostanie:
1)
opisana – z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, co umożliwi zwrot oferty bez otwierania
w uzasadnionych przypadkach; w przypadku oferty wspólnej kilku podmiotów należy na
kopercie podać nazwy ich wszystkich oraz nazwę i adres pełnomocnika;
2)
zaadresowana do zamawiającego;
3)
oznaczona numerem i tematem postępowania oraz sformułowaniem:
Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
„DUNAJEC” Sp. z o. o.
Gródek nad Dunajcem 28, 33-318 Gródek nad Dunajcem
OFERTA W POSTĘPOWANIU
„Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów
oraz wymiana urządzeń pomiarowych na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie
gminy Gródek nad Dunajcem”
Nr postępowania: 16/ZP/2022
Nie otwierać przed 27.07.2022 r. godz. 1005
9. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
10. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca
powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione
oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa..
XI. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Oferty wspólne wykonawców muszą być zgodne z następującymi wymaganiami:
1) Oferta winna zawierać informacje formalne, tj.: odpis z właściwego rejestru albo
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej (jeżeli
jednym z wykonawców jest spółka cywilna), oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – oddzielnie dla każdego wykonawcy.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólnie muszą wyznaczyć pełnomocnika (lidera, partnera
wiodącego) do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia. Pełnomocnik jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich

„Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych
na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”
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wykonawców, którzy udzielili mu pełnomocnictwa, a realizacja umowy będzie prowadzona
wyłącznie we współpracy z nim (dotyczy to również płatności).
Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie oraz do
zawarcia umowy winno być załączone do oferty w oryginale.
Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia. W trakcie realizacji umowy do występowania w imieniu
konsorcjum (w tym do wystawiania faktur) uprawniony będzie wyłącznie lider konsorcjum
(podmiot wiodący). Obydwa te warunki muszą być określone w umowie regulującej ich
współpracę, którą należy dostarczyć po ewentualnym wyborze oferty złożonej przez takich
wykonawców.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć
odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają
poszczególni wykonawcy - oświadczenia w treści Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 2
do SWZ).

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena ma charakter ryczałtowy i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty związane
z uzyskaniem wszystkich projektów towarzyszących, uzgodnień, decyzji i opinii instytucji
uzgadniających.
3. Wykonawca określi cenę ofertową ściśle według formularza cenowego podając wartość netto,
stawkę i kwotę podatku od towarów i usług VAT i wartość brutto.
4. W trakcie realizacji Umowy podatek VAT za wykonane usługi będzie naliczany zgodnie
z obowiązującym prawem. W przypadku zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT,
kwota wynagrodzenia podana w Formularzu Oferty wraz z należnym podatkiem od towarów i
usług zostanie odpowiednio dostosowana w drodze Zmiany do Umowy.
5. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i
wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek
rozliczyć . W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez
kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.
XIV. WADIUM
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r.
poz. 310, 836 i 1572).
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument
taki musi być nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze żądanie Zamawiającego,
sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
„Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych
na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”
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a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji
/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) oznaczenie postępowania,
c) określenie przedmiotu postępowania,
d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
e) kwotę gwarancji/poręczenia,
f) termin ważności gwarancji/poręczenia,
g) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji
/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (nie później niż w ciągu 30 dni od
daty zgłoszenia żądania) po zaistnieniu co najmniej jednej z przesłanek określonych w § 22
ust. 12 Regulaminu,
h) zaleca się również, aby gwarancja zawierała adres poczty elektronicznej gwaranta, na który
Zamawiający będzie mógł przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium. Brak adresu poczty
elektronicznej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w treści gwarancji nie będzie stanowił
podstawy do uznania wadium za wniesione w sposób nieprawidłowy.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu, Oddział w Gródku nad Dunajcem: 81 8811 0006 0010 0100
4183 0014, z odpowiednią adnotacją:
Wadium - nr postępowania 16/ZP/2022
a do oferty należy dołączyć potwierdzenie przelewu.
W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu
oryginał poręczenia lub gwarancji w postaci dokumentu elektronicznego lub w formie pisemnej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu dokumentu elektronicznego. W przypadku
wadium w postaci elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest złożyć elektroniczny dokument
wadialny na adres e-mail: m.sadlon@dunajec-grodek.pl zaś w przypadku wadium wystawionego
w formie pisemnej – jako załącznik do oferty.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew
przed upływem terminu składania ofert.
Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w terminie i wymaganej formie zostanie odrzucona.
Wadium winno obowiązywać przez cały okres związania ofertą, licząc od dnia złożenia oferty.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza; temu wykonawcy zwraca się wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było
wymagane.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm./,
osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – adres:
„DUNAJEC” Sp. z o. o. , Gródek nad Dunajcem 28, 33-318 Gródek nad Dunajcem
w terminie do dnia 27.07.2022 r. do godz. 1000.
3. Dziennik podawczy jest czynny: poniedziałek-piątek: od 700 do 1500
4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.:
„DUNAJEC” Sp. z o. o., Gródek nad Dunajcem 28, 33-318 Gródek nad Dunajcem
dnia 27.07.2022 r. o godz. 1005.
XVI. BADANIE OFERT
1. Zamawiający, zgodnie z art. 18 ust 21 najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że w przypadku
„Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych
na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”
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złożenia w postępowaniu więcej niż 3 ofert, zamawiający dokona oceny pierwszych 3 oferty
najkorzystniejszych.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych
dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 8, art. 24 ust. 7,
art. 25 oraz art. 36 ust. 4 Regulaminu, prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) błędną stawkę VAT,
4) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty.
Oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione w sposób następujący:
1) jeżeli cenę podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis,
który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny – pod warunkiem, że takie obliczenie znajduje
się w ofercie; w przypadku braku takiego obliczenia uznaje się za prawidłową cenę podaną
liczbą;
2) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: jeżeli obliczona cena nie
odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że
prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową (z zastrzeżeniem pkt 5
poniżej), chyba że co innego wynika z zamieszczonego w ofercie obliczenia ceny;
3) w przypadku sumowania cen za poszczególne składniki (elementy) zamówienia: jeżeli
obliczona cena nie odpowiada sumie cen za poszczególne składniki zamówienia, przyjmuje się,
że prawidłowo podano ceny za poszczególne elementy (z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej), chyba
że co innego wynika z zamieszczonego w ofercie obliczenia ceny;
4) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena
ryczałtowa): przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej
obliczenia;
5) w przypadku, jeśli w ofercie podane są ceny jednostkowe w postaci liczb z większą ilością cyfr
po przecinku, zamawiający zaokrągli te ceny do dwóch miejsc po przecinku i przeliczy cenę
danej pozycji;
6) w przypadku wykonywania działań arytmetycznych przy obliczaniu ceny: przyjmuje się, że
prawidłowo podane są ceny jednostkowe, ilości oraz przyjęte wskaźniki (współczynniki);
7) jeżeli dla niektórych pozycji w druku oferty wymagane jest podanie ceny brutto, to
w przypadku oferty z błędnie obliczonym w tych pozycjach podatkiem VAT przyjmuje się, że
prawidłowo podana jest cena netto, a zamawiający zastosuje prawidłową stawkę VAT i obliczy
podatek oraz cenę brutto.
Zamawiający poprawi w treści oferty omyłki, zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 4), zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni
termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej
poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na
poprawienie omyłki.

XVII. ODRZUCENIE OFERTY
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po terminie składania ofert;
b) jest niezgodna z Regulaminem;
c) jej treść nie odpowiada treści dokumentów zamówienia;
d) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
e) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia lub Wykonawca nie złożył wyjaśnień lub nie udowodnił
Zamawiającemu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny;
f) została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub który nie
złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale § 18 ust 1
Regulaminu, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw
wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka
dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;
g) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz
organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert określonymi przez zamawiającego;
h) zawiera błędy w obliczeniu ceny, nie dające się poprawić;
i) została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;
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j) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłek, o których mowa w
art. 33 ust. 1 pkt. 1 d Regulaminu;
k) jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą i/lub na
przedłużenie wadium;
l) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
m) wadium nie zostało wniesione do dnia składania ofert lub zostało wniesione w sposób
nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium,
n) oferta dodatkowa złożona zgodnie z wytycznymi art. 24 ust. 7 jest mniej korzystna od oferty
złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie.
2. Zamawiający zawiadamia wykonawcę o odrzuceniu jego oferty, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne.
XVIII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Po zbadaniu poprawności pod względem formalnym i merytorycznym nieodrzucone oferty zostaną
ocenione według następujących kryteriów:
1) Oferowana cena brutto
- 80 %
2) Długość okresu gwarancji - 20 %
ad. 1) Kryterium „Oferowana cena brutto – C” (waga 80%):
C=

najniższa oferowana cena brutto spośród ocenianych ofert (Cmin)

x 80

cena brutto badanej oferty (Cof)
Przy ocenie ofert w tym kryterium będzie uwzględniana oferowana cena brutto.
ad 2) Kryterium „Długość okresu gwarancji – G” (waga 20%):
oferowany w badanej ofercie okres gwarancji (Gof)
G=

x 20
najdłuższy okres gwarancji spośród ocenianych ofert (Gmax)

2.

3.
4.

5.
6.

Przy ocenie ofert w tym kryterium będzie uwzględniana oferowana długość okresu gwarancji, przy
czym wartość ta musi mieścić się w zakresie podanym w Rozdziale III ust. 4 SWZ.
Sposób przyznawania punktów w kryterium Okres gwarancji:
a) Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na okres co najmniej 36
miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Udzielenie gwarancji na
okres krótszy niż 36 miesięcy będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.
b) Ogranicza się możliwość uzyskania punktów w kryterium Okres gwarancji maksymalnie za
okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu
gwarancji powyżej 60 miesięcy, Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty w taki sposób, jak
w przypadku, gdyby zaoferował okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy.
Łączna ilość punktów, uzyskanych przez daną ofertę będzie sumą punktów uzyskanych w
kryterium Oferowana cena brutto i Długość okresu gwarancji. Oferta może uzyskać maksymalnie
100 pkt.
Zamawiający ustali liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert z dokładnością do 2
miejsc po przecinku (wyliczoną według podanego wzoru liczbę punktów Zamawiający zaokrągli
do pełnych setnych części punktu, przy czy końcówki poniżej 0,005 punktu pominie, a końcówki
0,005 punktu i wyższe zaokrągli do 0,01 punktu).
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, spośród tych ofert wybiera się
ofertę z niższą ceną.

XIX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się:
a) zawarciem umowy w sprawie zamówienia albo
b) unieważnieniem postępowania.
2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone,
b) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty,
c) w przypadkach, o których mowa w art. 36 ust. 4 Regulaminu zostały złożone oferty dodatkowe
o takiej samej cenie,
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3.
4.
5.
6.

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej
umowy w sprawie zamówienia,
f) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
g) w trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia;
h) wystąpiły inne okoliczności wyżej nie wymienione, a mające dla zamawiającego znaczenie:
ekonomiczne, techniczne lub organizacyjne.
Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części
postępowania o udzielenie zamówienia postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Zamawiający może odstąpić od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania /odstąpienia od prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot
kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania i złożenia oferty.
O unieważnieniu postępowania / odstąpieniu od prowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców, którzy:
a) zostali zaproszeni do złożenia oferty - w przypadku unieważnienia / odstąpienia od
prowadzenia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia / odstąpienia od prowadzenia postępowania po
upływie terminu składania ofert.

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wybrany wykonawca zobowiązany jest nie później niż siódmego dnia od zamieszczenia na stronie
internetowej zamawiającego zawiadomienia o wyborze oferty, podpisać umowę w sprawie
niniejszego zamówienia.
2. Umowa (z zastrzeżeniem ust. 3) może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie trzech dni od
zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Umowa może zostać zawarta przed upływem wyżej podanych terminów, jeśli wpłynęła tylko jedna
oferta.
4. W przypadku wybrania oferty złożonej przez spółkę cywilną albo przez wykonawcę (wykonawców)
będącego osobą fizyczną zamawiający zawrze umowę z poszczególnymi wspólnikami spółki lub
właścicielami firmy, tj. osobami wpisanymi do ewidencji działalności gospodarczej.
5. Umowa musi być należycie podpisana i złożona w trzech egzemplarzach. Należy do niej dołączyć
umowę regulującą współpracę podmiotów działających wspólnie, jeśli wybrano ofertę złożoną
przez takie podmioty, a umowy nie załączono do oferty,
6. W przypadku kiedy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
7. Integralną częścią zawartej umowy będzie złożona oferta.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w
ofercie oraz liczonej w PLN. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.
2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed
podpisaniem umowy, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w
jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek
bankowy Zamawiającego:
81 88110006 0010 0100 4183 0014
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu, Oddział w Gródku nad Dunajcem
5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy z rachunku bankowego, na którym były ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
a) Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
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b) Resztę wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na okres trwania rękojmi za wady oraz
gwarancji. Zabezpieczenie to jest zwracane nie później niż w 15 dniu po wygaśnięciu uprawnień
z tytułu rękojmi i gwarancji za wady i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane
wszystkich zobowiązań wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji.
XXII. WZÓR UMOWY
Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ.
XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku uznania,
iż podjęte działania mogą doprowadzić do uszczerbku interesu prawnego wykonawcy, wykonawca
może wnieść do Kierownika Zamawiającego pisemne zażalenie.
2. Zażalenie wnosi się w terminie do 3 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Zażalenie uważa się za
wniesione skutecznie z chwilą, gdy dotarło ono do zamawiającego w taki sposób, że mógł
zapoznać się z jego treścią.
3. Wniesienie zażalenia jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
4. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje prac komisji przetargowej, komórki wnioskującej lub
prowadzącej postępowanie, chyba że Kierownik Zamawiającego postanowi inaczej.
5. Zażalenie powinno zostać wniesione i podpisane przez osobę/ osoby upoważnione do składania
oświadczeń w imieniu wykonawcy.
6. Zamawiający odrzuci zażalenie wniesione po terminie i wniesione przez podmiot nieuprawniony.
7. Wykonawca wnoszący zażalenie nie może wnieść ponownie zażalenia powołując się na te same
okoliczności.
8. Zażalenie podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania przez zamawiającego,
a wynik rozpatrzenia jest przekazywany wykonawcy w formie pisemnej.
XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków prowadzonego postępowania.
2. Zamawiający może odstąpić od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny.
3. Wykonawcy sporządzają i składają ofertę na własny koszt a Zamawiający nie zwraca
Wykonawcom żadnych, bezpośrednich czy pośrednich kosztów sporządzania oferty, złożenia
oferty czy innych kosztów w jakikolwiek sposób związanych z udziałem Wykonawcy
w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym
a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN).
XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ
Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy
Załącznik nr 2 – Wzór Formularza Ofertowego
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
Załącznik nr 4 – Wykaz osób
Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 6 – Zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia;
Załącznik nr 7 – Wzór Umowy
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Załącznik nr 2
FORMULARZ OFERTOWY
1. Zamawiający:
„DUNAJEC” Sp. z o. o.
Gródek nad Dunajcem 28
33-318 Gródek nad Dunajcem
2. Wykonawca:
Dane Wykonawcy:
Nazwa
Adres
Telefon

Faks

email
REGON

NIP

Nr
rachunku
Oferta na:
„Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz
wymiana urządzeń pomiarowych na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie gminy
Gródek nad Dunajcem”
Nr postępowania: 16/ZP/2022
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią
i akceptujemy w całości warunki w niej zawarte.

Specyfikacji

Warunków

Zamówienia

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na okres 60 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu za całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:
Wartość netto ………………………… zł
Stawka podatku VAT: ……… % Wartość VAT………………………… zł
Wartość brutto …………………………… zł (słownie: …………………………………………………………)
zgodnie z poniższym zestawieniem:
L.p.

Zaagregowany wykaz pozycji

1

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych prawem uzgonień, opinii oraz decyzji
administracyjnych niezbędnych dla budowy, uruchomienia i
przekazania do użytkowania

2

Budowa studni S-10

3

Budowa studni S-11

4

Modernizacja ujęcia S-1 działka ew. nr 86/4 Rożnów

5

Modernizacja ujęcia S-2 działka ew. nr 86/4 Rożnów

6

Modernizacja ujęcia S-4 działka ew. nr 102 Rożnów

7

Modernizacja ujęcia S-5 działka ew. nr 116/3 Rożnów

8

Modernizacja ujęcia S-6 działka ew. nr 116/4 Rożnów

9

Modernizacja ujęcia S-7 działka ew. nr 81/2 Rożnów

10

Wartość
jednostkowa
netto [zł]

Modernizacja ujęcia S-8 działka ew. nr 92 Rożnów
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11

Modernizacja ujęcia S-1 działka ew. nr 116/8 Rożnów
Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania
niniejszego zamówienia

4. Termin wykonania: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
5. Oświadczamy, że udzielamy …………… miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot
zamówienia (min. 36 miesięcy, max. 60 miesięcy).
6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z załączonym do SWZ wzorem umowy i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na ustalonych tam warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Wadium w kwocie 30 000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych) zostało wniesione
w dniu ………………………… w formie: ……………………………………………………………………………………………………
9. Wpłacone wadium prosimy zwrócić na nasz rachunek bankowy……………………………………………………….
10. Niniejszą ofertę składamy we własnym imieniu/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia*.
11. Osoby uprawnione ze strony Wykonawcy do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem
przedmiotu umowy: ……………………………………………………………
12. Oświadczamy, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*/ Oświadczam, że wskazane
poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*
Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)
Lp.
Oznaczenie rodzaju informacji
Od
do
1
2
Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
(*) niepotrzebne skreślić - brak skreślenia przez Wykonawcę lub skreślenie obu wariantów odpowiedzi
Zamawiający uzna za złożenie oświadczenia, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

13. Oświadczamy, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia (jeżeli
dotyczy):
Lp.

Firmy podwykonawców

Wskazanie części zamówienia

[o ile jest to wiadomo]

powierzonej podwykonawcom

1
2
…
Uwaga: W przypadku pozostawienia ww. tabeli bez uzupełnienia, Zamawiający przyjmie,
że Wykonawca zamierza wykonać zamówienie samodzielnie
14. Oświadczamy, że następujące roboty budowlane wchodzące w przedmiot zamówienia wykonają
poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
Wykonawca (firma lub nazwa)

Zakres rzeczowy

Uwaga: wypełniają tylko wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum)
„Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych
na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”
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15. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW
UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY:
Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w…………………………………………………………………… (wskazać dokument i właściwą
jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegamy na
zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać
nazwę/y podmiotu/ów)…………………………………………………………………………………………… w następującym
zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).

16. Oferta została złożona na ……… ponumerowanych stronach.
17. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy Wykonawca
nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

*skreślić odpowiednio

3. Podpis(y):
Lp.

Nazwa Wykonawcy

Imię i nazwisko
osoby uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy

Podpis osoby
uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Data

1.

„Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych
na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”
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Załącznik Nr 3
OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU,
SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający:
„DUNAJEC” Sp. z o. o.
Gródek nad Dunajcem 28
33-318 Gródek nad Dunajcem
2. Wykonawca:
Dane Wykonawcy:
Nazwa
Adres
Telefon

Faks

email
REGON

NIP
Oferta na:

„Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz
wymiana urządzeń pomiarowych na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie gminy
Gródek nad Dunajcem”
Nr postępowania: 16/ZP/2022
Oświadczam(y) że:
1. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie podlegam(y) wykluczeniu
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie:
1) art. 17 ust 1 „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28”;
2) art. 17 ust 2 pkt 4) i 7) „Regulaminu udzielania zamówień w „DUNAJEC” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28”;
3) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
2. Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
3.

Lp.

Podpis(y):

Nazwa Wykonawcy

Imię i nazwisko
osoby uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy

Podpis osoby
uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Data

1.

„Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych
na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”
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Załącznik Nr 4
WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający:
„DUNAJEC” Sp. z o. o.
Gródek nad Dunajcem 28
33-318 Gródek nad Dunajcem
2. Wykonawca:
Dane Wykonawcy:
Nazwa
Adres
Telefon

Faks

email
REGON

NIP
Oferta na:

„Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz
wymiana urządzeń pomiarowych na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie gminy
Gródek nad Dunajcem”
Nr postępowania: 16/ZP/2022
Wykonawca przestawia według podanego poniżej wzoru informacje o osobach które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zadania. Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać
wymagane przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia doświadczenia, kwalifikacje,
i uprawnienia. Wszystkie informacje muszą być zgodne z prawdą.
Oświadczam(y) że następujące osoby będą brać udział w realizacji zamówienia:
Kierownik budowy:
Imię i nazwisko osoby: .........................................................................................................
Zakres czynności: ................................................................................................................
Zakres posiadanych uprawnień, numer i data uzyskania uprawnień, podstawa prawna wydania
uprawnień: .........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Data uzyskania uprawnień: ...................................................................................................
Doświadczenie zawodowe:
Okres od (rrrr-mm-dd): ....................do (rrrr-mm-dd): ................................
Miejsce:....................................................................................................
Zatrudniający (nazwa): ..............................................................................
Stanowisko:...............................................................................................
Wykonane projekty/przedsięwzięcia: ............................................................
Okres od (rrrr-mm-dd): ....................do (rrrr-mm-dd): .................................
Miejsce:....................................................................................................
Zatrudniający (nazwa): ..............................................................................
Stanowisko:...............................................................................................
Wykonane projekty/przedsięwzięcia: ............................................................
Itd.
Podstawa dysponowania: ...................................................................................................*
UWAGA:
Dane powinny być tak precyzyjne, aby umożliwiały Zamawiającemu ocenę spełnienia warunku określonego w
Rozdziale VI ust 1b) pkt 4) ppkt 2a.

Kierownik robót elektrycznych:
Imię i nazwisko osoby: .........................................................................................................
Zakres czynności: ................................................................................................................
Zakres posiadanych uprawnień, numer i data uzyskania uprawnień, podstawa prawna wydania
uprawnień: .........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
„Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych
na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”
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Data uzyskania uprawnień: ...................................................................................................
Podstawa dysponowania: ...................................................................................................*
UWAGA:
Dane powinny być tak precyzyjne, aby umożliwiały Zamawiającemu ocenę spełnienia warunku określonego w
Rozdziale VI ust 1b) pkt 4) ppkt 2b.
*W przypadku, gdy wskazana osoba jest Wykonawcą lub związana jest z Wykonawcą stosunkiem prawnym (np.
umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę) należy wpisać „zasób własny”. W przypadku, gdy wskazana osoba
jest udostępniona Wykonawcy przez inny podmiot (związana jest z podmiotem udostępniającym zasób
stosunkiem prawnym – np. umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę) należy wpisać „zasób udostępniony”.

Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym
postępowaniu.
3.

Lp.

Podpis(y):

Nazwa Wykonawcy

Imię i nazwisko
osoby uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy

Podpis osoby
uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Data

1.

„Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych
na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”
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Załącznik Nr 5
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
1. Zamawiający:
„DUNAJEC” Sp. z o. o.
Gródek nad Dunajcem 28
33-318 Gródek nad Dunajcem
2. Wykonawca:
Dane Wykonawcy:
Nazwa
Adres
Telefon

Faks

email
REGON

NIP
Oferta na:

„Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz
wymiana urządzeń pomiarowych na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie gminy
Gródek nad Dunajcem”
Nr postępowania: 16/ZP/2022
Oświadczam(y), że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonałem(wykonaliśmy)
następujące roboty:
Data
wykonania:
Zamawiający
Przedmiot roboty wraz
Nazwa
Rozpoczęcie
Miejsce
– nazwa,
Nazwa
z jej krótkim opisem*/
roboty
(dd-dd-rrrr)
wykonania
adres, tel., wykonawcy*
wartość roboty netto
Zakończenie
e-mail
(dd-mm-rrrr)

UWAGA:
1) Przedmiot i opis wykonanych robót powinien być tak precyzyjny, aby umożliwiał Zamawiającemu ocenę
spełnienia warunku określonego w Rozdziale VI ust 1b) pkt 4) ppkt 1.
1) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone.
* Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót, wykonywanych wspólnie, wykazuje usługi,
które bezpośrednio realizował.

3.

Lp.

Podpis(y):

Nazwa Wykonawcy

Imię i nazwisko
osoby uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy

Podpis osoby
uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Data

1.

„Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych
na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”
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Załącznik Nr 6
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)
____________________________, dnia _____________ r.
ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Działając
w
imieniu
_______________________________________
z
siedzibą
w
____________________ oświadczam, że ww. podmiot trzeci zobowiązuje się udostępnić wykonawcy
przystępującemu do postępowania w sprawie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego: „Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m.
Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie
gminy Gródek nad Dunajcem”, nr postępowania: 16/ZP/2022 (dalej: „Postępowanie”), tj.
________________________ z siedzibą w ____________________________________________
(dalej: „Wykonawca”), następujące zasoby:
-

_______________________________________________________,

-

_______________________________________________________,

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w Postępowaniu:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w następujący
sposób:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Ww. podmiot trzeci, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi/roboty
budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Z Wykonawcą łączyć nas będzie ________________________________________________
______________________________________________________________________.

3.

Lp.

Podpis(y):

Nazwa Wykonawcy

Imię i nazwisko
osoby uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy

Podpis osoby
uprawnionej
do reprezentowania
Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Data

1.

„Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych
na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”
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Załącznik Nr 7 – Projekt umowy
UMOWA nr [___]
zawarta w dniu [__] r. w Gródku nad Dunajcem pomiędzy:
„DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gródku nad Dunajcem pod
adresem: Gródek nad Dunajcem nr 28, kod pocztowy 33-318, wpisany do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000282163, NIP 734-32-32-860, REGON 120445841;
reprezentowana przez [__]
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
Panem/Panią [__] zamieszkały/ą [__] prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą [__] z
siedzibą w [__] pod adresem [__], NIP: [__], REGON: [__] /[spółka] z siedzibą w [__] pod adresem
[__] wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [__] Wydział
[__] Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: [__], NIP: [__] REGON: [__]; reprezentowana przez [__]
zwaną dalej „Wykonawcą” albo „Projektantem”.
łącznie zwani „Stronami”
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego upoważnia
się [__]
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Wykonawcy upoważnia się
[__]

1.

2.

3.
4.
5.

6.

§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie oraz wykonanie
robót budowlanych („Roboty” lub „Przedmiot Umowy”) polegających na wykonaniu w sposób
kompleksowy wszystkich robót przygotowawczych, zabezpieczeniowych oraz robót właściwych
dla zadania pod nazwą:
„Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz
wymiana urządzeń pomiarowych na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie
gminy Gródek nad Dunajcem”
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy (a) z najwyższą starannością, w sposób zgodny (b)
z prawem, (c) Programu Funkcjonalno-Użytkowym, (d) zasadami sztuki budowlanej, (e)
polskimi i europejskimi normami oraz (f) najnowszej wiedzy technicznej, (g) zgodnie
z wytycznymi i wskazówkami Zamawiającego, jak również (h) w taki sposób by w możliwie
największym stopniu odpowiadały one potrzebom i oczekiwaniom Zamawiającego (kryteria
określone w lit. „b”-„h” zwane będą również „Warunkami Formalnymi”). Zakres Przedmiotu
Umowy dookreślony jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będącym Załącznikiem nr 1
(za wyjątkiem modernizacji ujęcia S-1 działka ew. nr 121/1 Bujne, ujęcia B-1 działka ew. nr
125/1 Bujne, ujęcia B-2 działka ew. nr 141 Bujne, ujęcia Pr-1 działka ew. nr 841/2 Przydonica),
z tym że Wykonawca – w ramach umówionego wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 –
zobowiązany jest do wykonania także innych niż wymienione w Załączniku nr 1 czynności i prac,
o ile są one konieczne do zapewnienia wykonania Przedmiotu Umowy w sposób prawidłowy,
zgodny z poleceniami Zamawiającego, w najwyższej jakości, zgodnie z Warunkami Formalnymi.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej
(„Projekt”) stanowiącej Przedmiot Umowy.
Przedmiot Umowy wykonany będzie przez Wykonawcę przy użyciu jego własnych zasobów
osobowych oraz materialno-technicznych, w tym zwłaszcza pracowników, materiałów, urządzeń
i narzędzi Wykonawcy.
Materiały i urządzenia przeznaczone do wykonania Robót będą nowymi wyrobami wysokiej
jakości, w pełni odpowiednimi do celu do którego mają być wykorzystane, odpowiadającymi
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, powinny być
zgodne z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Warunkami Formalnymi oraz z Umową.
W wypadku stwierdzenia w trakcie realizacji Robót jakichkolwiek nieprawidłowości albo
sprzeczności realizowanych prac, warunków ich realizacji albo jakichkolwiek dokumentów
z Umową, Warunkami Formalnymi albo Programem Funkcjonalno-Użytkowym, Wykonawca
zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Inwestora w formie pisemnej, niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin roboczych od chwili
stwierdzenia danej nieprawidłowości albo sprzeczności (w wypadku zaś nieprawidłowości albo
sprzeczności skutkującej zaistnieniem zagrożenia dla życia, zdrowia albo mienia – niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 12 godzin roboczych od chwil jej stwierdzenia). W wypadku
niedochowania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym niezależnie od
odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy wobec Inwestora Strony zgodnie
postanawiają, że Wykonawca nie będzie mógł powoływać się wobec Inwestora na daną
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nieprawidłowość albo sprzeczność, jak również na jej ewentualne skutki lub wpływ na
wykonywane Roboty.
Przez „godziny robocze” rozumie się na potrzeby niniejszej Umowy godziny przypadające od
08.00 do 19.00 w dni robocze, tj. dni nie będące dniami wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Z kolei przez „dni robocze” rozumie się
na potrzeby niniejszej Umowy dni nie będące dniami wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
§2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 12 miesięcy od daty
zawarcia Umowy.
Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do:
a) przeniesienia na Zamawiającego praw do Projektu, w tym autorskich praw majątkowych do
Projektu na wszelkich określonych Umową polach eksploatacji;
b) bieżącego przedstawiania Zamawiającemu, zarówno z własnej inicjatywy, jak również na
każde żądanie Zamawiającego – w terminie do 3 dni od jego otrzymania, wszelkich informacji
o postępie wykonywanych prac oraz o podejmowanych uzgodnieniach i innych czynnościach
niezbędnych do uzyskania właściwych opinii i pozwoleń, jak również przedkładania
Zamawiającemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, wszelkich niezbędnych lub żądanych przez
Zamawiającego dokumentów, czy danych;
c) pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie umożliwiającym mu zgodne z jego potrzebami
oraz zamierzonym celem wykorzystanie Projektu;
d) przekazania Projektu (tj. wszystkich jego elementów) Zamawiającemu w pięciu
egzemplarzach papierowych oraz na informatycznym nośniku danych w wersji elektronicznej,
umożliwiającej jego swobodną edycję, z tym, że przekazywane w formie elektronicznej
materiały winny umożliwiać ich edycję w szczególności w programie AutoCAD;
e) Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w okresie do dnia wygaśnięcia
rękojmi za wady robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji o której mowa w § 1,
w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1. W przypadku, gdy w trakcie realizacji
inwestycji, okaże się, iż nieprzewidziane kolizje i okoliczności wymagają naniesienia
niezbędnych zmian i korekt – należy dokonać koniecznych korekt i zmian w dokumentacji
projektowej.
Przejęcie przez Wykonawcę terenu prowadzenia Robót nastąpi w drodze podpisania stosownego
protokołu przekazania. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotnego wydania Inwestorowi terenu
prowadzenia Robót w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania od Inwestora stosownego
wezwania. Wówczas, gdyby nie doszło do odrębnego zwrotnego przejęcia przez Inwestora terenu
prowadzenia Robót od Wykonawcy przyjmuje się, że zwrot terenu prowadzenia Robót
Inwestorowi nastąpił z dniem podpisania przezeń Protokołu końcowego nie zawierającego
żadnych wzmianek o wadach, usterkach, błędach lub niezgodnościach Robót z Umową,
Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz Warunkami Formalnymi.
Począwszy od chwili przejęcia przez Wykonawcę terenu prowadzenia Robót aż do chwili jego
zwrotnego przejęcia przez Inwestora Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
zabezpieczenie terenu prowadzenia Robót, w tym w szczególności za zapewnienie
bezpieczeństwa i higieny prowadzenia Robót, jak również za zabezpieczenie osób
przebywających na terenie prowadzenia Robót oraz wokół niego przed wszelkimi negatywnymi
oddziaływaniami ze strony Robót. Jeżeli w okresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym wydarzą
się jakiekolwiek szkody w Robotach jak również na osobach oraz mieniu Inwestora czy też osób
trzecich, wówczas Wykonawca niezwłocznie naprawi przedmiotowe szkody na swój koszt i ryzyko
oraz zwolni Inwestora z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, a gdyby zwolnienie takie
nie było możliwe (w szczególności zaś wówczas, gdyby Inwestor zobowiązany był do zapłaty
jakichkolwiek kar z tego powodu), Wykonawca dokona zwrotu na rzecz Inwestora wszelkich
uiszczonych przezeń z tego tytułu kwot.
W razie zaistnienia jakiejkolwiek okoliczności mogącej, w ocenie Wykonawcy, rzutować na
naruszenie terminów realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do
poinformowania o tym fakcie Inwestora w formie pisemnej, niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin roboczych od chwili stwierdzenia danej okoliczności.
W wypadku niedochowania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym niezależnie od
odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy wobec Inwestora Strony zgodnie postanawiają,
że Wykonawca nie będzie mógł powoływać się wobec Inwestora na daną okoliczności, jak również
na jej ewentualny wpływ na przesunięcie terminów realizacji Przedmiotu Umowy.
Za dotrzymanie terminu umownego będzie uważane (a) zakończenie czynności odbiorowych
przed upływem wskazanego w ust. 1 terminu , potwierdzone podpisanym przez obydwie ze Stron
Protokołem oraz (b) uzyskanie przed upływem wskazanego w ust. 1 terminu ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenia o braku sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia
do użytkowania.
Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót i gotowość do
odbioru wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą w terminie minimum 7 dni przed
upływem terminu realizacji.
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Zamawiający zastrzega, że przekroczenie tego terminu może spowodować zakończenie czynności
odbiorowych po upływie terminu realizacji zadania, co będzie traktowane jako zwłoka
Wykonawcy.
Do realizacji umowy należy przystąpić w ciągu 7 dni od przekazania placu budowy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 7 dni od odbioru końcowego prac
projektowych.
Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo wykonania prac objętych Umową lub chociażby ich części
zostanie uznane przez Inwestora za zbyt wolne, Inwestor może zażądać od Wykonawcy
zwiększenia potencjału i przyspieszenia tempa prac (w tym także zamówień i dostaw).
Wykonawca jest wówczas zobowiązany do podjęcia na własny koszt i ryzyko wszelkich
niezbędnych działań (takich jak m.in. zwiększenie zaangażowanych sił i środków) w celu
przyśpieszenia tempa wykonywania prac (w tym zamówień i dostaw), co nie wyłącza uprawnień
Inwestora określonych w ust. 10. W razie konieczności Wykonawca zapewnia prace i inne
czynności w cyklach całodobowych.
W przypadku gdy w ocenie Inwestora środki zaradcze podjęte przez Wykonawcę w ciągu 10
(dziesięciu) dni po otrzymaniu upomnienia w sytuacji opisanej w ust. 9 powyżej okażą się
bezskuteczne, Inwestor ma prawo wg. własnego uznania i bez konieczności uzyskiwania
upoważnienia sądowego:
a) zlecenia wykonania odpowiednich prac na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi;
b) zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego prac, oraz ewentualnego powierzenia ich
innemu podmiotowi;
c) przejęcia materiałów i obiektów związanych z tymczasowymi pracami Wykonawcy
znajdujących się na placu budowy w celu zakończenia realizacji Robót na koszt i ryzyko
Wykonawcy, przy czym rozliczenie tych materiałów i obiektów nastąpi po zakończeniu
Inwestycji.
Powyższe nie wyłącza uprawnień Inwestora wynikających z przepisów prawa oraz Umowy,
przysługujących mu w przypadku opóźnienia Wykonawcy
§3
Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt i odpowiedzialność, strzec mienia znajdującego się na
terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.
Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz
będzie usuwał z terenu budowy wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady
i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów
Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych Ustawą –
Prawo Budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą Ustawą.
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać
go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.
§4
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu robót i samych robót z tytułu szkód, które
mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności
cywilnej.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) przedłożenie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy do uzgodnienia i akceptacji
harmonogramu realizacji zamówienia,
2) powiadomienie wszystkich gestorów sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym
rozpoczęciu prac,
3) zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika posiadającego uprawnienia
w zakresie prowadzonych robót,
4) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy,
5) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
6) prowadzenie dokumentacji budowy,
7) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt pomieszczeń socjalnych,
magazynowych, energii elektrycznej wraz z dostawą wody dla potrzeb budowy,
8) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP oraz p.poż.,
9) przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów a w szczególności Prawa budowlanego
oraz przepisów dot. ochrony środowiska,
10) przekazanie do eksploatacji przy udziale Zamawiającego, wykonanych robót oraz uzyskanie
protokołu odbioru technicznego po wykonanych robotach,
11) na etapie rozliczenia inwestycji przedstawienie cen jednostkowych urządzeń, instancji, sieci,
budowli z podziałem na poszczególne obiekty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Niezależnie od obowiązków wynikających z innych postanowień Umowy lub przepisów prawa
powszechnie obowiązującego Wykonawca zobowiązuje się do:
a) przystąpienia do wykonywania Robót objętych Umową w terminie, o którym mowa w § 2
ust. 7;
b) wykonywania i ukończenia Robót objętych Umową zgodnie z Umową, Programem
Funkcjonalno-Użytkowym oraz Warunkami Formalnymi;
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c) zmiany sposobu wykonania Robót i usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Inwestora
w przypadku stwierdzenia, że Roboty nie są wykonywane lub wykonywane są w sposób
wadliwy lub sprzeczny z Umową;
d) zakupienia i dostarczenia na własny koszt i ryzyko wszelkich materiałów, maszyn i urządzeń,
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, z tym że wszelkie materiały,
urządzenia i wyposażenie dostarczone zgodnie z Umową będą nowe i nieużywane, należytej
jakości oraz będą dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa.
Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia udziału w realizacji Robót wyłącznie
odpowiednio wykwalifikowanego personelu, posiadającego wszelkie niezbędne umiejętności
oraz wymagane przepisami prawa uprawnienia. Jeżeli do wykonania jakichkolwiek prac
wymagane są specjalne kwalifikacje, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do
wykonywania takich robót osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Dla uniknięcia
wątpliwości Strony ustalają, że wszelką odpowiedzialność za wyznaczanie osób
posiadających specjalne kwalifikacje, a także odpowiedzialność za działania i zaniechania
takich osób ponosi wyłącznie Wykonawca;
e) ochrony własnych materiałów, maszyn i urządzeń przed uszkodzeniem, przypadkową utratą
bądź kradzieżą;
f) wykonania na swój koszt (o ile będzie to niezbędne ze względu na zakres i charakter Robót)
zaplecza budowy, jak też zapewnienia bezpieczeństwa Robót, pracowników i osób trzecich
(w zakresie p. poż., bhp) oraz dbania o należyty porządek na terenie budowy i ochronę
mienia Inwestora i innych osób w trakcie wykonywania Robót. Wykonawca zobowiązany jest
w szczególności zapewnić prowadzenie i przechowywanie imiennej ewidencji osób
przebywających na placu budowy oraz uniemożliwiać wstęp i przebywanie na placu budowy
osobom nieupoważnionym;
g) wykonania podłączeń poboru energii elektrycznej i wody na potrzeby Robót na swój koszt;
h) przerwania Robót na żądanie Inwestora oraz zabezpieczenia wykonanych Robót oraz
niewykorzystanych materiałów i urządzeń przed zniszczeniem oraz kradzieżą;
i) uporządkowania terenu budowy i likwidacji jej zaplecza, na własny koszt, po zakończeniu
Robót, wycofania wszystkich narzędzi i urządzeń oraz pracowników w terminie 3 (trzech) dni
od dnia końcowego odbioru Robót;
j) zagospodarowania wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji Robót w sposób
zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wykonawca będzie utrzymywał
zarówno plac budowy, jak i tereny sąsiednie w porządku, bez nagromadzonych odpadów lub
śmieci powstałych w wyniku realizowania Umowy. Wykonawca powinien zapewnić, by
niepotrzebna ziemia z wykopów, odpady, śmieci, materiały nadmiarowe itp. pozostające przy
realizacji prac były usunięte z placu budowy na wysypiska (publiczne lub prywatne uznawane
przez stosowne przepisy);
k) odebrania od właścicieli nieruchomości, na których wykonywane były prace w ramach
niniejszej umowy, oświadczeń o doprowadzeniu terenu do stanu poprzedniego; wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
Naprawienie szkody powstałej na skutek nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków
określonych Umową obciąża Wykonawcę. Wykonawca zwolni Inwestora z jakiejkolwiek
odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w
Umowie, a gdyby zwolnienie takie nie było możliwe (w szczególności zaś wówczas, gdyby
Inwestor zobowiązany był do zapłaty jakichkolwiek kar z tego powodu), Wykonawca dokona
zwrotu na rzecz Inwestora wszelkich uiszczonych przezeń z tego tytułu kwot.
Wykonawca zapewni wszelki konieczny nadzór (w tym również zapewni udział osób
posiadających stosowne uprawnienia, w tym uprawnienia potwierdzone wymaganymi
zaświadczeniami, certyfikatami, uprawnieniami zawodowymi itp.) w trakcie wykonywania Robót
i po nich podczas usuwania jakichkolwiek wad.
Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa w ramach
wykonywanych Robót na terenie ich realizacji, w szczególności bezpieczeństwa stosowanych
metod i technologii budowlanych.
Wykonawca nie podzleci Robót ani żadnej ich części bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie pod
rygorem nieważności, zgody Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez
wszystkich podwykonawców wszystkich postanowień Umowy, jak również za to by umowy
zawarte przezeń z podwykonawcami były zgodne z Umową i nie zawierały sprzecznych z nią
postanowień. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub ich niewykonanie (zaniechania)
przez dowolnego podwykonawcę, jego pośredników, współpracowników lub pracowników, tak
jakby to były jego własne działania, niezależnie od tego czy powierzył wykonywanie danej
czynności podmiotowi zawodowo trudniącemu się realizacją tego rodzaju czynności. Strony
wyłączają możliwość powołania się przez Wykonawcę celem wyłączenia jego odpowiedzialności
na wyłączenia odpowiedzialności wynikające z art. 429 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca zobowiązuje się do udziału w spotkaniach koordynacyjnych z Inwestorem, które
będą odbywać się na placu budowy lub innym miejscu wskazanym przez Inwestora w terminach
lub z częstotliwością wskazaną przez Inwestora. Wykonawca zapewni stawiennictwo i udział
w spotkaniach koordynacyjnych osób posiadających niezbędne obeznanie ze stanem i postępem
Robót. O ile wystąpi taka konieczność organizowane będą dodatkowe spotkania robocze, które
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będą odbywały się w terminach wskazanych przez Inwestora, o czym Wykonawca zostanie
zawiadomiony, z podaniem listy osób zobowiązanych do udziału w spotkaniu, z co najmniej 2dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca będzie przedkładał Inwestorowi sprawozdania z postępu
prac wykonywanych w ramach realizacji Inwestycji. Sprawozdania będą sporządzane w języku
polskim, według wzoru przekazanego przez Inwestora. Każde sprawozdanie będzie zawierać
takie szczegóły, jakie określi Inwestor.
9. Wykonawca zawiadomi niezwłocznie Inwestora o każdym przypadku kontroli ze strony organów
budowlanych, przesyłając otrzymaną lub sporządzoną dokumentację, o otrzymaniu każdego aktu
administracyjnego oraz o wszelkich innych istotnych zdarzeniach na placu budowy. Każda
decyzja administracyjna doręczona Wykonawcy zostanie przekazana Inwestorowi w dniu jej
doręczenia. W każdym przypadku Wykonawca doręczy Inwestorowi oryginał decyzji na każde
jego żądanie, najpóźniej w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od takiego żądania. Niewykonanie lub
nienależyte wykonanie tego zobowiązania będzie uważane za istotne naruszenie Umowy.
10. Wykonawca przed złożeniem do organu administracyjnego pisma, wniosku, zawiadomienia,
oświadczenia związanego z Inwestycją jest zobowiązany przedstawić projekt do akceptacji
Inwestora. Nie dotyczy to przypadków niecierpiących zwłoki. Kopia każdego pisma złożonego
przez Wykonawcę w organie administracyjnym zostanie przekazana wraz z dowodem złożenia
(lub nadania listem poleconym) Inwestorowi najpóźniej w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia
złożenia lub nadania.
11. Wykonawca będzie pokrywał koszty zużycia wszystkich mediów dostępnych na plac budowy
bezpośrednio na rzecz odpowiednich dostawców mediów.
12. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do miejscowych przepisów ograniczających ruch
samochodami o dużej ładowności, jeżeli takie przepisy obowiązują, jak również stosować się do
wszelkich innych przepisów dotyczących dojazdu/wyjazdu z placu budowy, w tym transportu
nań/zeń materiałów, odpadów itp. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego
i należytego porządku na zewnętrznych trasach dojazdowych do placu budowy. Wykonawca
zwolni Inwestora z wszelkiej odpowiedzialności związanej z naruszeniem przez Wykonawcę
zobowiązań wynikających z niniejszego punktu, w szczególności pokryje ewentualne kary lub
grzywny.
§5
Niezależnie od obowiązków ustawowych, Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru lub osoby upoważnionej z ramienia
Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od
daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.
2. Informowanie Inspektora Nadzoru lub osoby upoważnionej z ramienia Zamawiającego o terminie
robót zanikających na 3 dni przed terminem odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie
poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru lub osoby upoważnionej z ramienia
Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty, a następnie przywrócić roboty do stanu
poprzedniego.
3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji
przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
§6
1. Wykonawca ustanawia Pana ……………………… jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do
działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy Prawo
Budowlane.
2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę
o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora
Nadzoru lub osoby upoważnionej z ramienia Zamawiającego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji.
3. Zmiana osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy nie stanowi zmiany do umowy i nie wymaga
sporządzenia aneksu.
§7
1. Wszystkie elementy, w tym m.in. wyroby, urządzenia i wyposażenie zastosowane przez
Wykonawcę przy realizacji Inwestycji muszą:
a) zostać objęte następującą procedurą: Wykonawca jest zobowiązany przedstawić
każdorazowo, przed dokonaniem zakupu, do akceptacji Inwestora próbki materiałów oraz
modelowe rozwiązania techniczne albo technologiczne, które zamierza zastosować.
Akceptacja lub zgłoszenie uwag odbędzie się w terminie 7 (siedmiu) dni od złożenia przez
Wykonawcę kompletnego wniosku o zatwierdzenie,
b) posiadać wymagane przepisami Prawa budowlanego certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania w Polsce itp.;
c) być na żądanie Inwestora poddawane próbom wymaganym przez Polskie Normy i przepisy,
testom oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na placu budowy lub w innych miejscach
wyznaczonych przez Inwestora lub proponowanych przez Wykonawcę. W celu
przeprowadzenia próby, testu lub badania Wykonawca na swój koszt zapewni obsługę,
dopływ energii, paliwo, sprzęt oraz inne instrumenty niezbędne do przeprowadzenia badania,
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a także dostarczy próbki materiałów, które zamierza wykorzystać, przy realizacji Robót.
Wyroby lub urządzenia w stosunku do których Inwestor zażądał przeprowadzenia prób,
testów lub badań nie mogą zostać wykorzystane przed zaakceptowaniem ich przez Inwestora.
Wykonawca jest zobowiązany przygotować poddawane próbie, testowi lub badaniu elementy,
a także zapewnić na własny koszt wszelkie niezbędne do tego celu dokumenty, usługi i
surowce i sprzęt pomiarowy. Termin i miejsce wykonania próby, testu lub badania
Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Inwestorem. Koszty przeprowadzenia wszelkich
prób, testów oraz badań ponosi Wykonawca, a w razie sporu pomiędzy Wykonawcą a
Inwestorem i związanej z tym konieczności wykonania dodatkowych testów, prób i badań –
ta Strona, której teza została obalona w wynikach badań.
Elementy, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w Umowie, jak również nie
odpowiadające Polskim Normom lub nie posiadające stosownych atestów oraz certyfikatów
i dopuszczeń do stosowania w Polsce muszą zostać wymontowane i usunięte z placu budowy
przez Wykonawcę. Jeżeli to nie nastąpi mogą zostać usunięte przez Inwestora na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Odpowiedzialność za materiał ponosi Wykonawca.
§8
Zamawiający zapłaci Wykonawcy zryczałtowane wynagrodzenie, wyrażające się kwotą:
Netto
0,00 zł
VAT 23%
0,00 zł
Brutto
0,00 zł
Słownie: ………… złotych i 0/100
Wynagrodzenie określone w ust.1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodniej z Programem Funkcjonalno-Użytkowym,
Warunkami Formalnymi, Umową oraz z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia, w tym wszelkie koszty związane z uzyskaniem wszystkich projektów
towarzyszących, uzgodnień, decyzji i opinii instytucji uzgadniających.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za przedmiot
Umowy zgodnie z Warunkami Formalnymi.
Wówczas gdyby w którymkolwiek momencie obowiązywania Umowy okazało się że suma kwot
należnych podwykonawcom od Wykonawcy przekracza wysokość różnicy („Różnica”) pomiędzy
(a) wynagrodzeniem wskazanym w ust. 1 a (b) sumą kwot wypłaconych już przez Zamawiającego
Wykonawcy, Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą jakiejkolwiek dalszej kwoty na rzecz
Wykonawcy do czasu (i) ustanowienia przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców
zabezpieczenia (w zaakceptowanej przez Zamawiającego formie) zapłaty Różnicy albo (ii)
ustanowienia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia (we wskazanej przez
Zamawiającego formie) zwrotu kwoty do wysokości Różnicy wówczas, gdyby ze względu na
regulację art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego Zamawiający zobowiązany był do zapłaty
jakichkolwiek kwot na rzecz podwykonawców albo (iii) uregulowania przez Wykonawcę na rzecz
podwykonawców zapłaty w taki sposób, że Różnica nie będzie występować. Celem uniknięcia
wątpliwości Strony potwierdzają, że wstrzymanie się przez Zamawiającego z płatnością
jakiejkolwiek kwoty, stosownie do postanowienia zdania poprzedzającego, stanowi prawidłowe
wykonanie przezeń uprawnienia umownego, nie będąc tym samym podstawą do formułowania
przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń (w tym domagania się zapłaty odsetek), czy też
korzystania przezeń z jakichkolwiek uprawnień na wypadek niewykonania albo nienależytego
wykonania przez Zamawiającego Umowy.
Celem uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wyłącznie Wykonawca zobowiązany jest do
poniesienia kosztów uiszczenia wynagrodzenia na rzecz jego podwykonawców, wobec czego
wówczas gdyby wynagrodzenie to (ze względu na regulację art. 647 1 § 1 Kodeksu cywilnego)
zmuszony był zapłacić Inwestor, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Inwestorowi całości
uiszczonej przezeń kwoty, jak również do pokrycia wszelkich poniesionych przez Inwestora z tego
tytułu kosztów. Brak płatności przez Wykonawcę jego podwykonawcy i dopuszczenie do
domagania się przez podwykonawcę zapłaty od Inwestora uznawać się będzie za rażące
naruszenie przez Wykonawcę obowiązków spoczywających na nim z mocy Umowy.
W wypadku niewykonania albo nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek ze
zobowiązań spoczywających na nim z mocy Umowy, Zamawiający – po wezwaniu Wykonawcy
do wykonania danego obowiązku z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego, nie krótszego
niż 5-dniowy, terminu i jego bezskutecznym upływie – może dokonać zlecenia wykonania
zastępczego. Zlecenie wykonania zastępczego nie wymaga uzyskania uprzedniego upoważnienia
sądu.
O zleceniu wykonania zastępczego Zamawiający zawiadomi Wykonawcę.
Wykonawca dokona zwrotu na rzecz Zamawiającego całości kosztów wykonania zastępczego.
Należności z tytułu zwrotu kosztów wykonania zastępczego mogą być przez Zamawiającego
potrącane z dowolnymi wzajemnymi wierzytelnościami pieniężnymi Wykonawcy
W przypadku zmiany wysokości należnego podatku VAT – wartość netto pozostaje niezmienna,
wartość brutto będzie uzależniona od wartości podatku VAT. Kwoty podatku VAT i brutto
określone w ust. 1 ulegają zmianie bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.
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§9
1. Strony postanawiają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu
umowy będzie płatne w następujący sposób:
a) 10% wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1. płatne będzie ukończeniu prac projektowych
b) 80% wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1. płatne będzie ukończeniu robót budowlanych.
c) pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona po wykonaniu wszystkich zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy
na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w ciągu 30 dni od jej doręczenia
Zamawiającemu.
2. Podstawą wystawienia faktury o której mowa:
(a) w ust. 1a) będzie podpisany przez Strony Protokół odbioru prac projektowych;
(b) w ust. 1b) będzie podpisany przez Strony Protokół odbioru całości robót budowlanych;
(c) w ust. 1c) będzie podpisany przez Strony Protokół odbioru końcowego;
3. Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych tylko w przypadku opóźnienia
w zapłacie ponad termin ustalony w ust. 2.
4. Należności Wykonawcy płacone będą przez Zamawiającego przelewem na rachunek nr
……………………………………………….. w banku …………………………………………..
§ 10
1. Strony będą w trakcie realizacji umowy dokonywać:
a) Odbioru końcowego prac projektowych;
b) Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
c) Odbioru całości robót budowlanych;
d) Odbioru końcowego.
2. Odbiór końcowy prac projektowych polega na ocenie prawidłowości i jakości prac projektowych.
3. Odbiór robót zanikających i ulegając zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu, przez Inspektora
Nadzoru lub osobę upoważnioną z ramienia Zamawiającego.
4. Odbiór całości robót budowlanych ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu robót po
sprawdzeniu ich należytego wykonania.
5. W procesie odbioru robót budowlanych powinni uczestniczyć: Kierownik budowy, Inspektor
Nadzoru lub osoba upoważniona z ramienia Zamawiającego, a także przedstawiciele
Zamawiającego, oraz osób i jednostek, których udział nakazują odpowiednie przepisy.
6. Zasady określające rozpoczęcie czynności odbiorowych:
1) Wykonawca przed odbiorem całości robót budowlanych przeprowadzi wszelkie próby
i sprawdzenia techniczne zgodnie z art. 22 pkt 7 Prawa Budowlanego;
2) Wykonawca w terminie minimum 14 dni przed upływem terminu realizacji określonego w §2
ust. 1, zgłasza Zamawiającemu pisemnie pod adresem Zamawiającego /z określeniem daty/
zakończenie robót i gotowość do odbioru. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości
do odbioru jest ich zakończenie i potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru lub osobę
upoważnioną z ramienia Zamawiającego, skompletowanie dokumentacji powykonawczej
pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru a w szczególności:
a) protokołów badań i sprawdzeń oraz certyfikatów i atestów wbudowanych materiałów
i urządzeń;
b) oświadczenia Kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 Prawa Budowlanego;
3) w ciągu 5 dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru całości robót
budowlanych, Zamawiający i Inspektor Nadzoru lub osoba upoważniona z ramienia
Zabawiającego, dokonuje potwierdzenia jego zasadności uwzględniając spełnienie warunków
podanych w punkcie 2) i ustala datę rozpoczęcia czynności odbiorowych nie dalej niż 14 dni
od daty doręczenia zgłoszenia gotowości odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawcę
pisemnie.
7. Tryb przeprowadzenia odbioru całości robót budowlanych:
1) Czas trwania czynności odbioru nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych licząc od daty
rozpoczęcia czynności odbioru;
2) Zamawiający może powziąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru całości robót
budowlanych, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie
osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzono
wszystkich prób;
3) Po usunięciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynności odbiorowe;
4) Jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady nie nadające się do usunięcia, ale
umożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający
dokona odbioru odpowiednio obniżając wynagrodzenie Wykonawcy w stosunku do tych robót,
gdzie będzie to możliwe;
5) Jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną ujawnione wady, to w protokole odbioru,
stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron,
zostaną zawarte ustalenia m. in. co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich usunięcia lub oświadczeniem
Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności
Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze;
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6) Jeżeli Zamawiający mimo osiągnięcia przez niego gotowości odbiorowej w trybie określonym
ust. 5 pkt 3 nie dokona odbioru w terminie przewidzianym w ust. 6 pkt 1) i nie zaszły
okoliczności odmowy odbioru, określone w ust. 6 pkt 2) – Wykonawca może ustalić
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez niego komisję, zawiadamiając
o tym Zamawiającego.
8. Odbiór końcowy ma na celu stwierdzenie należytego wykonania wszystkich zobowiązań
Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, a w szczególności zakończenia wszystkich robót
budowlanych. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do rozliczenia końcowego
umowy. Strony zgodnie postanawiają, że brak wskazania w Protokole końcowym wad, usterek,
błędów lub nieprawidłowości w wykonaniu przez Wykonawcę spoczywających na nim zobowiązań
nie wyłącza ani w żadnej mierze nie ogranicza możliwości wskazania ich przez Zamawiającego w
późniejszym terminie, czy też powoływania się na nie lub ich konsekwencje przez Zamawiającego
w późniejszym terminie.
9. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony oświadczają, że fakt, iż Strony podpisały Protokół
odbioru końcowego bez żadnych zastrzeżeń nie oznacza, że Zamawiający wiedział
o jakichkolwiek wadach, usterkach, niezgodnościach, nieprawidłowościach itp. Robót lub ich
elementów, które nie zostały wskazane w Protokole końcowym.
10. Za dzień dokonania Odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Inwestorowi pełen komplet dokumentacji
powykonawczej do dnia dokonania odbioru końcowego Robót. Dokumentacja powykonawcza
sporządzona być winna w języku polskim i dostarczona w formie oryginału i 1 czytelnej kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Kierownika budowy. Dokumentacja
powykonawcza winna zawierać, w szczególności, wszelkie pozwolenia, zezwolenia, zgody,
uzgodnienia, decyzje, atesty, aprobaty, deklaracje zgodności, certyfikaty, inwentaryzacje,
zgłoszenia do właściwych organów, zasobów i ewidencji itp., które są wymagane przepisami
prawa powszechnie obowiązującego, albo są konieczne lub chociażby celowe dla prawidłowej
realizacji Robót.
11. Dokumenty powykonawcze podlegają weryfikacji i akceptacji, którą Inwestor dokonuje
w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty ich złożenia w siedzibie Inwestora. Brak
poinformowania Wykonawcy przez Inwestor o akceptacji dokumentów podwykonawczych w
terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie oznacza dokonania jej dorozumianej
akceptacji w jakimkolwiek zakresie.
12. Ponadto po wykonaniu Robót Wykonawca niezwłocznie dostarczy Inwestorowi – w języku polskim
– całą dokumentację techniczną (w tym instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń a także
gwarancje producentów) w formie papierowej oraz zapisaną na elektronicznych nośnikach
danych. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania na swój koszt wszystkich decyzji,
postanowień, uzgodnień, zgłoszeń itp., koniecznych do prawidłowego funkcjonowania instalacji
oraz do prawidłowej eksploatacji Robót.
Do chwili dostarczenia Inwestorowi całości prawidłowo sporządzonej dokumentacji, o której
mowa w niniejszym paragrafie, uznaje się że Roboty nie zostały ukończone a Inwestor może nie
dokonać ich odbioru.
§ 11
1. Strony zgodnie oświadczają, że ich celem jest przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego
wszelkich praw własności intelektualnej do Projektu, które mogą być zgodnie z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego przeniesione przez Wykonawcę na inny podmiot, w tym
w szczególności majątkowych praw autorskich do Projektu na wszystkich objętych Umową polach
eksploatacji. W razie wątpliwości, wszelkie z postanowień Umowy oraz oświadczeń lub zapewnień
Stron winny być interpretowane przez pryzmat konieczności osiągnięcia celu, o którym mowa w
zdaniu poprzedzającym. W wypadku, gdyby do osiągnięcia celu wskazanego w zdaniu pierwszym
niniejszego ustępu konieczne było podjęcie przez Wykonawcę dodatkowych działań,
w szczególności złożenie dodatkowych oświadczeń woli lub wiedzy, czy też dokonanie
dodatkowych czynności prawnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnego (tj. w
ramach wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1) dokonania niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania do ich
dokonania.
2. Z chwilą przekazania Zamawiającemu Projektu („Dzień przeniesienia”), Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania Projektu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
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d) wykorzystywanie fragmentów projektów do reklamy i promocji działań prowadzonych
przez Zamawiającego,
e) wykorzystywanie Projektu w postępowaniach przetargowych lub innych postępowań
prowadzonych w ramach realizacji inwestycji prowadzonej w oparciu o Projekt;
f) wykorzystywanie Projektu do realizacji prac, których on dotyczy, w tym w szczególności
do zrealizowania w oparciu o Projektu obiektu wskazanego w § 1 ust. 1 (tj. wszystkich
wchodzących w jego skład elementów);
g) wykorzystywanie Projektu przy wykonywaniu innych opracowań, w szczególności
projektów branżowych itp.;
h) wprowadzanie do obrotu oraz oddawania Projektu do korzystania innym podmiotom na
podstawie wszelkich umów prawa cywilnego, w tym w szczególności umowy o roboty
budowlane;
i) opracowywanie Projektu polegającego na sporządzaniu prac zależnych;
j) opracowywanie Projektu, w szczególności jego przeróbki, modyfikacji, aktualizacji
i adaptacji oraz do korzystania z dokonanych przeróbek, modyfikacji, aktualizacji
i adaptacji;
k) digitalizację Projektu do formatu wybranego przez Zamawiającego;
l) wnoszenie Projektu do spółek prawa handlowego w formie wkładu niepieniężnego.
Wraz z przejściem majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zezwala
Zamawiającemu, w jego imieniu, na wykonywanie osobistych praw autorskich do Projektu,
w szczególności polegających na:
a) decydowaniu o sposobie oznaczania lub pomijaniu oznaczania autorstwa,
b) dokonywaniu zmian, uzupełnień lub uaktualnień, które są niezbędne dla prawidłowego
funkcjonowania sieci ( wodociągowej, kanalizacyjnej);
c) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części Projektu (w tym o pierwszym
publicznym udostępnieniu, jego miejscu i terminie).
W ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy, bez obowiązku zapłaty przez
Zamawiającego jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których Projekt (w co najmniej pięciu
egzemplarzach), została utrwalony. Strony postanawiają, że z dniem doręczenia Zamawiającemu
egzemplarzy Projektu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa własność
nośników materialnych, na których Projekt będzie utrwalony.
Z Dniem przeniesienia Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa wyłączne
prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Projektu, w tym również praw do
opracowań Projektu; z tytułu eksploatacji utworów zależnych Wykonawcy nie będzie należne
żadne odrębne wynagrodzenie od Zamawiającego. Z Dniem przeniesienia Zamawiający nabywa
prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do opracowań Projektu. W szczególności
Zamawiający nabywa prawo dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań
Projektu, w tym jego skrótów, streszczeń, tłumaczeń na dowolny język obcy, oraz korzystania z
tych opracowań i rozporządzania nimi na podstawie umów zawartych z ich twórcami. Powyższe
przeniesienie nie podlega ograniczeniom ani terytorialnym ani czasowym.
W przypadku dokonywania zmian, uzupełnień lub uaktualnień, o których mowa w ust. 2 pkt 2
Zamawiający przekaże Wykonawcy do akceptacji dokonane zmiany, uzupełnienia lub
uaktualnienia. Wykonawca, w terminie do 7 dni od daty ich przekazania przez Zamawiającego,
naniesie ewentualne uwagi, które mogą zostać uwzględnione przez Zamawiającego. Nie
ustosunkowanie się Wykonawcy w terminie 7 dni od daty przekazania mu przez Zamawiającego
do akceptacji dokonanych zmian, uzupełnień lub uaktualnień jest równoznaczne z ich akceptacją.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Projektu wolnego od praw osób trzecich, na polach
eksploatacji wymienionych w ust. 1.
W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw
autorskich do wykonanego Projektu, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich
ewentualnych roszczeń zgłoszonych przez uprawnione osoby trzecie oraz do zwolnienia
Zamawiającego, w najszerszym prawem dopuszczalnym zakresie, od wszelkiej odpowiedzialności
z tym związanej.
Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 oraz uprawnień wskazanych w ust. 2 następuje bez
ograniczenia czasowego i na terytorium całego świata.
§ 12
Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakości na wykonawstwo Projektu, wszystkich Robót,
materiałów i urządzeń, na okres ……………. miesięcy od dnia następującego po dniu podpisania
Protokołu nie zawierającego żadnych wzmianek o wadach, usterkach, błędach lub
niezgodnościach Projektu i Robót z Umową, Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz
Warunkami Formalnymi („Gwarancja Jakości”). Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancji.
W ramach Gwarancji Jakości Wykonawca gwarantuje zgodność Projektu, wykonanych Robót,
materiałów i urządzeń z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, Umową, Programem
Funkcjonalno-Użytkowym, jak również ich najwyższą jakość. Jednocześnie, celem uniknięcia
wątpliwości, Strony potwierdzają, że wadę stanowi każda, nawet najdrobniejsza niekorzystna
właściwość Projektu, wykonanych Robót (zastosowanych materiałów lub urządzeń) lub ich części,
w tym utrudniająca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z nich, bądź ich konserwację, lub
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obniżająca ich estetykę albo komfort użytkowników, w tym wszelkiego rodzaju usterki,
niedokładności czy niedoróbki. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także do wad
dokumentacji składanej przez Wykonawcę.
W ramach Gwarancji Jakości Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z żądaniem zgłoszonym przez
Zamawiającego wedle jego wyboru (którym to żądaniem Wykonawca jest związany), do
usunięcia nieprawidłowości poprzez:
a)
zmianę Projektu,
b)
wymianę albo ponowne wykonanie nieprawidłowego elementu Robót (materiałów lub
urządzeń) na nowy, wolny od nieprawidłowości, lub
c)
naprawę elementu Robót (materiałów lub urządzeń), który uległ awarii lub uszkodzeniu.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania świadczeń gwarancyjnych, o których mowa w ust.
2, i usunięcia nieprawidłowości w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia
nieprawidłowości od Zamawiającego. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zostać
przedłużony do maksymalnie 14 (czternastu) dni, jeżeli Wykonawca niezwłocznie zapewni
i zainstaluje na ten czas element zastępczy, o parametrach nie gorszych niż nieprawidłowy
element Robót, oraz który będzie umożliwiał normalne użytkowanie Robót jako funkcjonalnej
całości.
Zgłoszenie wady przez Zamawiającego może nastąpić z wykorzystaniem danych adresowych
wskazanych w niniejszej Umowie, jak również poprzez zgłoszenie awarii przedstawicielowi
Wykonawcy, telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej na inne niż wskazane w niniejszej
Umowie adresy/numery telefonów. Zgłoszenie wady przez Inwestora nastąpić może w terminie
60 (sześćdziesięciu) dni roboczych od dnia jej wykrycia przez Inwestora.
W przypadku przekroczenia terminu usunięcia nieprawidłowości, Zamawiający może zlecić ich
usunięcie innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy – bez konieczności
uzyskania na to upoważnienia sądowego, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Zastępcze
usunięcie nieprawidłowości nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu Gwarancji
Jakości w przyszłości.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji świadczeń gwarancyjnych opisanych powyżej oraz
świadczeń z zakresu rękojmi w sposób minimalizujący ich uciążliwość dla Zamawiającego oraz
minimalizujący ich wpływ na możliwość prawidłowego wykorzystania Robót.
Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający ma prawo korzystać z rękojmi za wady
Projektu i Robót i ich poszczególnych elementów, w tym materiałów i wyrobów dostarczonych
przez Wykonawcę w ramach Robót. Do realizacji zobowiązań z tytułu rękojmi stosuje się
odpowiednio postanowienia ust. 3-6.
Strony umownie wydłużają ustawową rękojmię za wady Projektu i Robót i ich poszczególnych
elementów, w tym materiałów i wyrobów dostarczonych przez Wykonawcę w ramach Robót, na
okres trwania uprawnień z Gwarancji Jakości wynikający z ust. 1 powyżej.
Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających i bez wpływu na ograniczenie albo
wyłączenie zobowiązań Wykonawcy z tytułu Gwarancji Jakości oraz rękojmi Wykonawca
zobowiązuje się wydać Inwestorowi dokumenty (karty) gwarancyjne dla wszelkich materiałów
i elementów wykorzystanych w ramach Robót – jeśli takie dokumenty gwarancyjne zostały
dostarczone przez producentów danych materiałów albo elementów. Karty gwarancyjne zostaną
przez Wykonawcę doręczone Inwestorowi w terminie przed podpisaniem Protokołu końcowego.
Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z tego obowiązku będzie stanowiło dla Inwestora podstawę
do odmowy podpisania Protokołu końcowego.
Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych Umową wówczas gdyby Wykonawca realizował
jakiekolwiek z wynikających z niej zobowiązań w sposób wadliwy (w tym: nie realizował
przewidzianych Umową zobowiązań), Inwestor – bez konieczności odrębnego wezwania i bez
konieczności uzyskania uprzedniego albo następczego upoważnienia sądowego – uprawniony
jest do (a) zlecenia, na koszt i ryzyko Wykonawcy, wykonania danego zobowiązania podmiotowi
trzeciemu, wybranemu przez Inwestora, albo do (b) wykonania danej czynności samodzielnie,
z jednoczesnym obciążeniem kosztami jej wykonania Wykonawcy
§ 13
Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SWZ na kwotę równą
10 % Ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.
Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub
prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia
należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego
praw wynikających z zabezpieczenia.
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6. Kwota stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona
w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót.
7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca
30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona nie później niż
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi na wszystkie elementy przedmiotu Umowy.
8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w SWZ, pod warunkiem, że zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego
i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.
10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i ust. 7.
11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
12. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z przedmiotu Zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.
13. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany
okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego
wykonania Umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego
Zabezpieczenia.
14. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 13 nie przedłoży Zamawiającemu nowego
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia
z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
15. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne pobrane zgodnie z ust. 14 z tytułu realizacji
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.
§ 14
1. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy
o nazwach/firmach Podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację robót wraz ze
wskazaniem części robót powierzanych poszczególnym Podwykonawcom.
2. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
1) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej,
2) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł:
a) zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane lub
b) przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi,
Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez
odsetek należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwo.
3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty
Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych
przez podwykonawcę;
2) uzależniających zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.
4. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić
wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji robót
budowlanych przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót
i ich wyceną zgodną z cenami jednostkowymi przedstawionymi w Ofercie Wykonawcy i wraz
z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie
Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji - nie później niż 14 dni
przed jej zawarciem.
6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany
za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia
przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.
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7. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 6 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących
przypadkach:
1) niespełniania przez projekt umowy o podwykonawstwo wymagań dotyczących Umowy
o podwykonawstwo, w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości
wynagrodzenia z tytułu wykonania robót,
2) niezałączenia do projektu umowy o podwykonawstwo zestawień, dokumentów lub informacji,
o których mowa w ust. 5,
3) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty
budowlane,
4) gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty
w Ofercie Wykonawcy,
5) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowień uzależniających
uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez
Zamawiającego
wynagrodzenia
obejmującego zakres
robót
wykonanych
przez
Podwykonawcę,
6) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez
Wykonawcę kwot zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,
7) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem umowy o podwykonawstwo
jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,
8) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń
za wykonane roboty uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą na podstawie Umowy.
8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie określonym ust. 7 Wykonawca może przedłożyć zmieniony
projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Do
przedłożonego Zamawiającemu stosownie do niniejszego punktu projektu umowy
o podwykonawstwo, stosuje się odpowiednio ust. 6 i 7.
9. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub
po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia
tej Umowy, jednakże nie później niż na 14 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
10. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach
określonych w ust. 7.
11. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana
za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
12. Wykonawca, Podwykonawca, lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane,
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości
Umowy, przy czym wyłączenie nie dotyczy Umów o podwykonawstwo o wartości większej niż
50.000 zł.
13. Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany Umowy o podwykonawstwo
w przypadku złożenia przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 10
oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku przedłożenia Umowy o podwykonawstwo,
o której mowa w ust. 12, zawierającej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
14. Wykonawca przedłoży, wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 10
i 12, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, bądź Dalszego Podwykonawcy, lub
inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, bądź Dalszego
Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu
Podwykonawcy.
15. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta
zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadań
określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust.
3 - 14.
16. Do zmian postanowień Umów o podwykonawstwo stosuje się zasady określone w ust. 3 - 14.
17. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do dokonania
zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów
określonych tą umową.
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18. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu
wynagrodzenia oświadczenia własne oraz Podwykonawców – w tym, o ile Inwestor wzór taki
wprowadzi, sporządzonego według wzoru wskazanego przez Inwestora – wraz z dowodami
dokonania na ich rzecz zapłaty wynagrodzenia, którego termin zapłaty upłynął w danym okresie
rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
składających je Podwykonawców oraz inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty
wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów
o podwykonawstwo.
19. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy, bądź Dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca, bądź Dalszy
Podwykonawca, może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do
Zamawiającego.
20. Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 19, Zamawiający wezwie
Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie dłuższym niż
7 dni od dnia doręczenia żądania Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
21. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 20, podważających
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca, bądź
Dalszemu Podwykonawcy, wykaże niezasadność takiej zapłaty lub
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy,
bądź Dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do
wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
22. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy, bądź Dalszemu Podwykonawcy, należne
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 19 jeżeli Podwykonawca,
bądź Dalszy Podwykonawca, udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami
potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym
w ust. 20 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy, bądź
Dalszemu Podwykonawcy.
23. Kwota należna Podwykonawcy, bądź Dalszemu Podwykonawcy, zostanie uiszczona przez
Zamawiającego w złotych polskich (PLN).
24. Kwotę równą kwocie zapłaconej Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy lub złożonej do
depozytu sądowego Zamawiający może potrącić z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy.
25. Inspektor Nadzoru lub osoba upoważniona z ramienia Zamawiającego może żądać od Wykonawcy
zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, bądź Dalszego Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny,
osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, bądź Dalszy Podwykonawca nie dają
rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy, bądź Dalszemu Podwykonawcy,
robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót, jak też wówczas, gdy
naruszają one prawo.
26. Celem uniknięcia ewentualnych wątpliwości postanawia się, że zobowiązania wobec
Podwykonawców, bądź Dalszych Podwykonawców, stanowią długi własne Wykonawcy, których
Zamawiający nie jest dłużnikiem, lecz za które ponosi jedynie odpowiedzialność, wobec czego w
razie ich uregulowania przez Zamawiającego, będzie on uprawniony do dochodzenia od
Wykonawcy zwrotu całości uiszczonej na rzecz Podwykonawców, bądź Dalszych
Podwykonawców, kwoty, w tym również do jej potrącenia z roszczeniami wzajemnymi
Wykonawcy wobec Zamawiającego. W rezultacie, w rozumieniu art. 376 § 1 KC Zamawiający
może żądać od Wykonawcy zwrotu całości uiszczonych na rzecz Podwykonawców, bądź Dalszych
Podwykonawców kwot, wobec czego postanowienia art. 376 § 1 zd. 2 KC nie stosuje się.
§ 15
1. W następujących przypadkach naliczone być mogą kary umowne:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0.2 % wynagrodzenia brutto
(z VAT) ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki w przekroczeniu terminów
w oddaniu przedmiotu umowy,
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nieprzedłożenie do zaakceptowania
projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu
jej zmiany, w wysokości 3 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt
Umowy lub jej zmiany,
3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nieprzedłożenie poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości
3 000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,
4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za brak dokonania wymaganej przez
Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
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we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1 000 złotych za każdy
przypadek naruszenia,
5) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto
(z VAT) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
6) Wykonawca naliczy Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto (z VAT) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
7) Kary z tytułu odstąpienia od umowy nie dotyczą przypadków, o których mowa w § 16
ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 pkt 1.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty
ustawowych odsetek.
§ 16
Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym przysługuje
im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, bądź
składników majątku Wykonawcy wykorzystywanych albo niezbędnych do wykonania
obowiązków wynikających z Umowy,
2) Wykonawca przerwał z przyczyn zależnych w od niego realizację robót na okres 2 tygodni
bez uzasadnienia,
3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót, a zwłoka przekracza 14 dni,
4) jeżeli Wykonawca mimo powiadomienia go przez Zamawiającego nienależycie wykonuje
swoje istotne zobowiązania umowne,
5) w razie wystąpienia 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 daty powzięcia
o powyższych okolicznościach.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:
2) zostanie zgłoszona likwidacja lub złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Zamawiającego,
3) Zamawiający w sposób rażący nie wywiązuje się ze swoich podstawowych zobowiązań
umownych.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego
obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z której winy odstąpienie nastąpiło,
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane
przez Niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie
od umowy nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych,
4) Wykonawca zgłosi termin do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada. Termin odbioru nie może zostać wyznaczony wcześniej niż na 14
dni od dnia odstąpienia. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Wykonawca może
w sposób jednostronny stwierdzić odbiór robót przerwanych i zabezpieczających przez
Zamawiającego.
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni po zakończeniu robót, usunie
z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone,
6) niewykonanie obowiązków, o których mowa w pkt 1 - 5 przez którąkolwiek ze stron
upoważnia drugą stronę do ich wykonania i obciążenia kosztami wykonania stronę, która tych
obowiązków nie wykonała.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia,
2) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór, na swój koszt oraz ryzyko, terenu budowy
od dnia odbioru robót lub bezskutecznego upływu terminu o którym mowa w § 16 ust. 4
pkt 4).
§ 17
Strony ustalają, że do kontaktów w sprawach związanych z realizacją umowy upoważnione są
następujące osoby:
1)
Ze strony Zamawiającego – Pani ………….
2)
Ze strony Wykonawcy – Pan ………………
§ 18
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
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2. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności lub przeniesienia praw lub obowiązków
wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.
§ 19
1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych, o których mowa w § 4 ust. 3 lit. k,
ust. 13 i § 17 pkt 1 Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż jest administratorem danych, o których mowa w § 4 ust. 3 lit. f, ust. 5,
ust. 7, § 6 ust. 1, § 14 (podwykonawcy), oraz § 17 pkt 2, oraz podmiotem przetwarzającym dane,
o których mowa w § 14 (dalsi podwykonawcy). Wykonawca oświadcza ponadto, iż dysponuje
pisemną zgodą na dalsze powierzenie przetwarzania danych, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym in fine, wyrażoną przez Administratorów tych danych, tj. dalszych
podwykonawców.
3. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1
w następującym zakresie:
a. dane właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 4 ust. 3 lit. k – imiona i nazwiska, adresy
zamieszkania;
b. osoby sprawujące nadzór nad prowadzonymi Robotami – imiona i nazwiska, posiadane
uprawnienia, numer telefonu, adres e-mail;
c. dane osoby upoważnionej do kontaktu w ramach realizacji umowy – imię i nazwisko, numer
telefonu, adres e-mail.
4. Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2
w następującym zakresie:
a. dane dotyczą osób przebywających na placu budowy – imiona i nazwiska;
b. podwykonawcy i dalsi podwykonawcy – imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, nr PESEL;
c. kierownik budowy – imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;
d. dane osoby upoważnionej do kontaktu w ramach realizacji umowy – imię i nazwisko, numer
telefonu, adres e-mail,
oraz wszelkie inne dane wskazanych osób, które mogą znajdować się w dokumentach
przekazywanych Zamawiającemu zgodnie z niniejszą umową, a są niezbędne do realizacji umowy.
5. Rodzaj powierzonych danych nie obejmuje tzw. szczególnych kategorii danych oraz danych
osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa w rozumieniu przepisów RODO.
6. Wykonawca działając jako podmiot przetwarzający spełnia w imieniu i na rzecz Zamawiającego
obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 lub 14 RODO, wobec osób, których dane
przetwarza w imieniu Zamawiającego. Wykonawca przy zgłoszeniu gotowości do odbioru
końcowego przekaże Zamawiającemu dokumenty na potwierdzenie realizacji obowiązku
wskazanego w zdaniu poprzedzającym.
7. Wykonawca działając jako podmiot przetwarzający spełnia w imieniu i na rzecz Zamawiającego
obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 lub 14 RODO, wobec osób, których dane
przetwarza w imieniu Zamawiającego. Wykonawca przy podpisywaniu Protokołu odbioru
końcowego prac projektowych przekaże Zamawiającemu dokumenty na potwierdzenie realizacji
obowiązku wskazanego w zdaniu poprzedzającym.
8. W celu realizacji obowiązku informacyjnego Wykonawca przekazuje osobom, o których mowa w
ust. 6 klauzule informacyjne zamieszczone w Załączniku nr 4 do niniejszej umowy.
9. Strony zobowiązują się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie
niezbędnym do prawidłowej realizacji niniejszej umowy, w czasie obowiązywania niniejszej
umowy oraz w okresie dochodzenia ewentualnych roszczeń, jak również w okresach wynikających
z odrębnych przepisów prawa.
10. Strony przetwarzaną powierzone zgodnie z ust. 3-4 dane zgodnie z przepisami 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 (dalej jako RODO) i chronią prawa
osób, których dane dotyczą.
11. Strona informuje drugą Stronę przed rozpoczęciem przetwarzania danych o realizacji
ewentualnego obowiązku prawnego polegającego na przekazaniu danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a RODO.
12. Strony zobowiązują się do zachowania powierzonych danych w tajemnicy oraz zapewnienia by
osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania
tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
13. Strony przetwarzają powierzone dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie
administratora danych – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki wynika z obowiązujących
Zleceniobiorcę przepisów prawa. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Strona przed
rozpoczęciem przetwarzania informuje administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile
prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
14. Strony wyrażają zgodę na korzystanie przez Strony będące podmiotami przetwarzającymi z usług
innego podmiotu przetwarzającego z zastrzeżeniem warunków i obowiązków wynikających z art.
28 ust. 2 i 4 RODO. Strona będąca podmiotem przetwarzającym przetwarzający informuje Stronę
będącą administratorem o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia
„Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych
na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”
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innych podmiotów przetwarzających. Stronie będącej administratorem służy prawo wyrażenia
sprzeciwu wobec zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
15. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Strona będąca podmiotem przetwarzającym w miarę
możliwości pomaga Stronie będącej administratorem poprzez odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w
zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
16. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, Strona będąca podmiotem
przetwarzającym pomaga Stronie będącej administratorem wywiązać się z obowiązków
określonych w art. 32–36 RODO.
17. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Strona będąca podmiotem
przetwarzającym zwraca Stronie będącej administratorem wszelkie dane osobowe oraz usuwa
wszelkie ich istniejące kopie, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa.
18. Strona będąca administratorem zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez
Stronę będącą podmiotem przetwarzającym wymagań wymienionych w ust. 4, 6 i 7, zgodnie z
art. 28 ust. 3 lit. h RODO.
19. W sytuacji wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych Strona będąca podmiotem
przetwarzającym informuje o tym fakcie Stronę będącą administratorem niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie 36 godzin, podejmując jednocześnie wszystkie niezbędne środki zaradcze i
zapobiegawcze.
20. Strony oświadczają, że podjęły środki zabezpieczające, wymagane na mocy art. 32 RODO,
zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. c RODO.
§ 20
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddają sądom właściwym ze względu na
siedzibę Zamawiającego.
§ 21
Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy
2) Wzór porozumienia z dysponentem nieruchomości
3) Wzór oświadczenia o doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego
4) Wzór klauzul informacyjnych
§ 22
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

„Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych
na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”
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Załącznik nr 2
POROZUMIENIE
Zawarte w dniu ………………………………….pomiędzy:
Panem/Panią…………………………………………………………………………………………tel.……………………………………………
zam.………………………………………………………………………………………………… PESEL …………………………………………,
będący/a właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości o nr ewidencyjnym(ych) gruntów: ………
w obr. ………… w miejscowości ………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy
„DYSPONENTEM NIERUCHOMOŚCI”
a
„DUNAJEC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28 (kod 33318), wpisaną pod numerem KRS 0000282163 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 20.737.000,00 złotych, NIP
7343232860,
REGON
120445841
zwaną
dalej
„INWESTOREM”,
którą
reprezentuje
firma:……………………………………………………………………………………… tel. ………………………… realizująca prace
projektowe p.n.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
§1.
Przedmiotem porozumienia jest nieodpłatne udostępnienie części nieruchomości o nr
ewidencyjnym(ych) gruntów j.w. położonej(ych) w miejscowości ……………………………… w celu budowy
elementów systemu wodociągowego i kanalizacyjnego*, oraz ich umieszczenie na nieruchomości o
nr ewidencyjnym(ych) gruntów j.w., zgodnie z niniejszym porozumieniem.
Rodzaj podłączanego do systemu wodociągowego i kanalizacyjnego* obiektu – budynek
mieszkalny/budynek usługowy.
§2.
1. „DYSPONENT NIERUCHOMOŚCI” po zapoznaniu się z planem sytuacyjnym ww. projektu,
stanowiącym załącznik do niniejszego porozumienia, zezwala na wykonanie robót związanych z
realizacją elementów systemu wodociągowego i kanalizacyjnego* oraz na umieszczenie urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie nieruchomości wymienionych w niniejszym
porozumieniu.
2. Wykonawca po wykonaniu robót przywróci teren do stanu pierwotnego.
3. „DYSPONENT NIERUCHOMOŚCI” wyraża również zgodę na wejście w teren w celu wykonywania
czynności związanych z eksploatacją i konserwacją ww. elementów systemu wodociągowego i
kanalizacyjnego1 po oddaniu ich do eksploatacji.
§3.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu znajdują zastosowanie przepisy
prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory, związane z realizacją niniejszego porozumienia, strony poddadzą pod
rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu, miejscowo właściwemu dla miejsca położenia
nieruchomości.
3. Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
4. Integralną częścią niniejszego porozumienia jest załącznik w postaci planu sytuacyjnego
obrazujący przebieg wymienionego w §2 elementu systemu wodociągowego i kanalizacyjnego*
przez teren nieruchomości o nr ewidencyjnym(ych) gruntów j.w. podpisanych przez
„DYSPONENTA NIERUCHOMOŚCI” i projektanta.
Dysponent

1

Inwestor

Niepotrzebne skreślić

„Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych
na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”
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Oświadczenie o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym Porozumieniu
w celach związanych z realizacją przez „DUNAJEC” sp. z o.o. w Nowym Sączu prac budowlanych w
zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacyjnych lub sieci wodociągowych oraz
przyłączenia mnie do takich sieci. Jednocześnie oświadczam, iż wiem, że złożoną zgodę mogę cofnąć
w każdym czasie, co jednak nie wpłynie na skuteczność czynności dokonanych z wykorzystaniem
moich danych osobowych przed cofnięciem zgody.
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
(Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), dalej RODO, Spółka „DUNAJEC” sp. z o.o. informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „DUNAJEC” Sp. z o.o.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji przez Spółkę prawidłowości
realizacji zadania wskazanego powyżej przez wykonawcę działającego w imieniu Spółki, jak
również dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
3. Administrator działając na podstawie art. 37 RODO, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do
pełnienia w Spółce zadań określonych w art. 39 RODO. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
iod@dunajec-grodek.pl.
4. Pani/Pana dane będą przekazywane jedynie uprawnionym organom i instytucjom na podstawie i
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także podmiotom współpracującym z nami w
ramach świadczenia usług zapewniających nam rozwiązania techniczne i organizacyjne.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadania wskazanego powyżej
oraz w czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w zakresie wynikającym z przepisów
RODO.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do weryfikacji przez Spółkę prawidłowości
realizacji zadania wskazanego powyżej przez wykonawcę działającego w imieniu Spółki.
Niepodanie danych będzie skutkować niezaprojektowaniem infrastruktury wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej.
data

podpis

„Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych
na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”
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Załącznik nr 3
…………………………, dn. …………… 2022r.

……………………………………
(imię i nazwisko)
……………………………………
……………………………………
(adres)
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany…………………………………………………………………. jestem właścicielem działki nr ………………
w obrębie …………………… w miejscowości …………………………………… i oświadczam, że po wykonanych
pracach budowlanych w ramach zadania pn. „………………………………………………………………………………………”
realizowanych przez ………………………………………………………………… teren ww. działki został doprowadzony
do stanu pierwotnego i nie wnoszę żadnych roszczeń z tego tytułu.
………………………………….
w obecności
(czytelny podpis)

……………………………………
podpis
(czytelny podpis)

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
(Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), dalej RODO, „DUNAJEC” Sp. z o.o. informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „DUNAJEC” Sp. z o.o.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji przez Spółkę prawidłowości
realizacji zadania wskazanego powyżej przez wykonawcę działającego w imieniu Spółki, jak
również dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
3. Administrator działając na podstawie art. 37 RODO, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do
pełnienia w Spółce zadań określonych w art. 39 RODO. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
iod@dunajec-grodek.pl.
4. Pani/Pana dane będą przekazywane jedynie uprawnionym organom i instytucjom na podstawie
i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także podmiotom współpracującym z nami w
ramach świadczenia usług zapewniających nam rozwiązania techniczne i organizacyjne.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadania wskazanego powyżej
oraz w czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w zakresie wynikającym z przepisów
RODO.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do weryfikacji przez Spółkę prawidłowości
realizacji zadania wskazanego powyżej przez wykonawcę działającego w imieniu Spółki.

„Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych
na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”
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Załącznik nr 4
Wzór klauzuli informacyjnej – pozyskanie danych od osoby, której dane dotyczą
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
(Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), dalej RODO, „DUNAJEC” Sp. z o.o. informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „DUNAJEC” Sp. z o.o..
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i realizacji inwestycji pn.
…………………………………………………, jak również dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 RODO.
3. Administrator działając na podstawie art. 37 RODO, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
do pełnienia w Spółce zadań określonych w art. 39 RODO. Kontakt do Inspektora Ochrony
Danych: iod@dunajec-grodek.pl.
4. Pani/Pana dane będą przekazywane jedynie uprawnionym organom i instytucjom na
podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także podmiotom
współpracującym z nami w ramach świadczenia usług zapewniających nam rozwiązania
techniczne i organizacyjne.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadania wskazanego
powyżej oraz w czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w
zakresie wynikającym z przepisów RODO.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji pn.
…………………………. Niepodanie danych będzie skutkować ………………………………………………………...
Wzór klauzuli informacyjnej – pozyskanie danych od osoby trzeciej
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
(Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1), dalej RODO, „DUNAJEC” Sp. z o.o. informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „DUNAJEC” Sp. z o.o.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i realizacji inwestycji pn.
…………………….., jak również dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 RODO.
3. Administrator działając na podstawie art. 37 RODO, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
do pełnienia w Spółce zadań określonych w art. 39 RODO. Kontakt do Inspektora Ochrony
Danych: iod@dunajec-grodek.pl.
4. Pani/Pana dane Spółka pozyskała od …………………………………………………………………………………………
5. Pani/Pana dane będą przekazywane jedynie uprawnionym organom i instytucjom na
podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także podmiotom
współpracującym z nami w ramach świadczenia usług zapewniających nam rozwiązania
techniczne i organizacyjne.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadania wskazanego
powyżej oraz w czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w
zakresie wynikającym z przepisów RODO.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji pn.
…………………………. Niepodanie danych będzie ……………………………………………………………………………

„Budowa dwóch ujęć wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Rożnów oraz wymiana urządzeń pomiarowych
na istniejących ujęciach (8 szt.) na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”
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