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Zamawiający:  

Przedsiębiorstwo Komunalnej i Budownictwa  

„Zawoja” Sp. z o.o.;34-222 Zawoja 1854 

 

 

WARUNKI PRZETARGU (WP) 

dotyczy pisemnego przetargu nieograniczonego pn.: 

„Dostawa, montaż  i uruchomienie fabrycznie nowej stacji zlewnej 

ścieków dowożonych na obiekcie oczyszczalni ścieków w Zawoi 

Widły, gminie Zawoja wraz z  przeszkoleniem personelu 

Zamawiającego na miejscu dostawy w zakresie: uruchomienia, 

eksploatacji i konserwacji dostarczonej stacji zlewnej ścieków.  ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

Zawoja, dnia 21 maja 2020 roku 



 
 

„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I”                                     
nr nr POIS.02.03.00-00-0012/16 

Znak sprawy JRP-1/ZP/1/2020 
 

2 

 

ROZDZIAŁ 1 

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW 

 
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:  
 

Przedsiębiorstwo Komunalnej i Budownictwa „Zawoja” Sp. z o.o. 
34-222 Zawoja 1854 
tel. 33/8775-072, fax. 33/ 8775-072,  
NIP: 552-15-35-806 REGON: 356517196 
adres e-mail: pgkib@interia.pl  
 

2. Tryb udzielenia zamówienia:  
2.1. Na podstawie art. 132 ust.1 punkt 4 i ust. 2 oraz art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (j jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami) niniejsze 

postępowanie prowadzone będzie według wewnętrznych przepisów Zamawiającego /bez stosowania w/w 

ustawy  
Znak postępowania: JRP-1/ZP/1/2020 
Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się powyższym znakiem.  
 

2.2. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia jest jawne.  
 

2.3. Postępowanie toczy się przed powołaną do przygotowania i przeprowadzenia niniejszego 

postępowania komisją przetargową.  
 

3. Opis przedmiotu dostawy:  
 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej stacji zlewnej 

ścieków dowożonych na obiekcie oczyszczalni ścieków w Zawoi Widły, gminie Zawoja spełniającej  

następujące minimalne wymagania techniczne i jakościowe:  
 

3.1.1. stacja zlewna z ciągiem pomiarowo-spustowym DN 125:  
a) szafa zewnętrzna sterująco-identyfikująca ze stali nierdzewnej spełniająca co najmniej następujące 

wymagania:  
 kolorowy ekran dotykowy LCD 7'',  
 system sterowania z archiwizacją danych oraz możliwością tworzenia bazy danych,  
 oprogramowanie oparte na systemie Windows Embedded,  
 pamięć wewnętrzna (miejscowość, adres posesji),  
 moduł komunikacyjny Ethernet lub Wi-Fi,  
 wejście USB – do przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji,  
 protokół komunikacyjny MODBUS RTU/TCP lub Profibus(opcja),  
 moduł identyfikujący przewoźników – breloki RFiD min. 10 szt.,  
 moduł identyfikujący rodzaj ścieków,  
 drukarka modułowa z obcinakiem papieru,  
 moduł jakości - klawiatura przemysłowa (wykonana ze stali nierdzewnej),  

b) pozostałe wyposażenie stacji:  
 kompresor olejowy 230V – 50Hz min. 1,5 kW,  
 układ automatycznego płukania,  
 ciąg spustowy ze stali nierdzewnej 0H18N9 o grubości min. 2 mm (l=3m),  
 przepływomierz elektromagnetyczny z detekcją pustej rury DN 125 W 400,  
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 naczynie pomiarowe z sitkiem ochronnym,  
 zasuwa nożowa pneumatyczna DN 125,  

 

3.1.2. moduł pH i przewodności do stacji zlewnej spełniający co najmniej następujące wymagania:  
 dwukanałowy przetwornik do pomiaru pH i przewodności,  
 elektrody pH z zintegrowanym czujnikiem temperatury,  
 czujnik konduktometryczny ze zintegrowanym czujnikiem temperatury,  
 kabel Memosens dł. 5 m (2 szt.),  
 pomiar bezstykowy w technologii Memosens – system odporny na wilgoć i korozję,  

 

3.1.3. sito spiralne spełniające co najmniej następujące wymagania: 
 część mechaniczna sitowa dobrana na przepustowość min. 50l/s dla ścieku; perforacja sita 8 mm; 

średnica czynna sita min. 500 mm; DN części transportowej min. 300 mm;  
 długość zbiornika sita min. 1300 mm; napęd z mocowaniem kołnierzowym: moc zainstalowana 1.5 

kW, zasilanie 400 V 50 Hz, klasa ochrony IP 55.  
 funkcjonowanie urządzenia: wyposażenie dodatkowe: workownica, sterowanie sitem: szafka 

sterownicza,  
 

3.1.4. kontener spełniający co najmniej następujące wymagania:  
 kontener wyposażony w:  
 instalację elektryczną – oświetleniową,  
 instalację elektryczną grzewczą z grzejnikiem,  
 ściany typu "sandwich" ze stali nierdzewnej (zewnętrzne i wewnętrzne),  
 elektryczny system wymuszonej wentylacji,  
 podłogę wykonaną z aluminiowej blachy ryflowanej,  
 wymiary kontenera: max. 2500 x 4300 x 2600 mm,  

 

3.1.5. pojemnik na skratki na kółkach min. 240 l.  
 

3.1.6. opis pozostałych wymagań:  
 dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej stacji zlewnej ścieków dowożonych na obiekcie 

oczyszczalni ścieków w Zawoi Widły, gmina Zawoja,  
 instrukcje eksploatacji i konserwacji w języku polskim, książki gwarancyjne stacji i zainstalowanego 

sprzętu, książka przeglądów serwisowych – jeśli dotyczy,  
 przeszkolenie personelu Zamawiającego na miejscu dostawy w zakresie: uruchomienia, eksploatacji i 

konserwacji dostarczonej stacji zlewnej ścieków.  
Szkolenie odbędzie się najpóźniej w dniu uruchomienia stacji.  
 

UWAGA: Warunkiem realizacji umowy przez wybranego wykonawcę  będzie wykonanie przez 

Zamawiającego prac przygotowawczych tj. wykonanie fundamentu pod kontenerową stacje zlewną 

według wytycznych wykonawcy  oraz doprowadzenie następujących mediów: 
-przyłącze wodociągowe 
- przyłącze elektryczne 
- doprowadzenie przewodu komunikacyjnego 
Zamawiający powiadomi pisemnie wykonawcę o wykonaniu prac najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020r. 
 

3.2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji dla dostarczonej, zamontowanej i uruchomionej stacji 

zlewnej:  
 

3.2.1. Okres gwarancji ustala się na 36 miesiące od dostawy, montażu i uruchomienia fabrycznie nowej 

stacji zlewnej ścieków dowożonych; okres gwarancji rozpocznie się z dniem podpisania protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń.  
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3.3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 

stwierdzonych wad dostarczonej, zamontowanej i uruchomionej stacji zlewnej.  
 

3.4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  
 

3.5. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych i wariantowych.  
 

3.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia dodatkowych dostaw.  
 

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia :  
 

4.1. Dostawę, montaż  i uruchomienie fabrycznie nowej stacji zlewnej ścieków dowożonych na 

obiekcie oczyszczalni ścieków w Zawoi Widły, gmina Zawoja wraz z przeszkoleniem personelu 

Zamawiającego na miejscu dostawy w zakresie: uruchomienia, eksploatacji i konserwacji 

dostarczonej stacji zlewnej ścieków należy wykonać nie później niż do 30.06.2020 roku.  
 

5. Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o realizację przedmiotu dostawy:  
5.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o realizację przedmiotu dostawy:  

 ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,  
 muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w 

postępowaniu o realizację przedmiotu zamówienia  albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania 

oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczania za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. 

Pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 

pisemną, fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka 

korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem,  
 przed zawarciem umowy o realizację niniejszego przedmiotu zamówienia, jeżeli oferta Wykonawców 

występujących wspólnie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  
 

6. Opis sposobu przygotowania ofert:  
 

6.1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do rozdziału I - 

Instrukcji dla Oferentów. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i spełniać wszystkie 

wymagania Warunków Przetargu.  
 

6.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Wykonawcę więcej, 

niż jednej oferty lub oferty zawierającej wariantowe lub częściowe wykonanie przedmiotu zamówienia 

spowoduje odrzucenie oferty lub ofert tego Wykonawcy. Wykonawca wchodzący w skład grupy 

podmiotów składających ofertę wspólnie (w szczególności spółki cywilne, konsorcjum itp.) nie może 

złożyć samodzielnie niezależnej oferty. 
 

6.3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące 

wymagania:  
 musi być zgodna z postanowieniami Warunków Przetargu,  
 oświadczenia i dokumenty wspólne wymienione w punkcie 8.1. a) i b), 8.3. a) podpisują wszyscy 

Wykonawcy występujący wspólnie lub pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców,  
 oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie 8.2., 8.3. b) i 8.4. składa każdy Wykonawca w 

imieniu swojej firmy.  
 

6.4. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:  
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 osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania 

zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS/Rejestrze 

Przedsiębiorców lub  
 osobę/osoby posiadające pełnomocnictwo.  

 

6.5. Pełnomocnictwo:  
 musi zawierać zakres upełnomocnienia,  
 w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa – odpis pełnomocnictwa musi być uwierzytelniony 

przez notariusza,  
 pełnomocnictwo lub jego odpis uwierzytelniony przez notariusza musi być dołączone do oferty, o ile 

nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.  
 

6.6. Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty muszą posiadać formę:  
 oryginałów (8.1. a) i b), 8.2., 8.3. a) oraz 8.4.)  
 oryginałów lub kserokopii (pozostałe dokumenty).  

 

6.7. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołącza kopię innego dokumentu niż 

pełnomocnictwo, kopia każdej strony tego dokumentu musi być potwierdzona „za zgodność z 

oryginałem” przez osobę uprawnioną do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy. Poświadczenie powinno 

zawierać sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, pieczątkę imienną osoby podpisującej oraz jej 

podpis lub parafę, a w przypadku braku imiennej pieczątki, czytelny podpis zawierający imię i nazwisko. 

Natomiast odpis pełnomocnictwa musi być uwierzytelniony przez notariusza.  
 

6.8. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w języku obcym należy dołączyć 

tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez 

wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.  
 

6.9. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami punkcie 

8 Instrukcji dla Oferentów.  
 

6.10. Oferta musi być złożona w oryginale pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, sporządzona w 

języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz 

podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące 

oświadczenia Wykonawcy muszą być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy.  
 

6.11. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez 

osobę/osoby podpisujące ofertę.  
 

6.12. Treść oferty musi odpowiadać treści Warunków Przetargu. W celu czytelnego zamieszczenia 

odpowiedniej ilości informacji wzory załączników można dopasować do indywidualnych potrzeb 

zachowując jednak brzmienie ich wzorcowej treści.  
 

6.13. Wszystkie strony oferty oraz pozostałe dokumenty powinny być ponumerowane i trwale spięte w 

jedną całość.  
 

6.14. Wykonawca winien umieścić ofertę (wraz z wypełnionymi załącznikami) w kopercie zaadresowanej 

na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 Instrukcji dla Oferentów. Koperta musi posiadać oznaczenia:  
 

„Oferta w sprawie pisemnego przetargu nieograniczonego  na dostawę, montaż  i uruchomienie 

fabrycznie nowej stacji zlewnej ścieków dowożonych na obiekcie oczyszczalni ścieków w Zawoi 
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Widły, gmina Zawoja wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego na miejscu dostawy w 

zakresie: uruchomienia, eksploatacji i konserwacji dostarczonej stacji zlewnej ścieków ”  
„Nie otwierać przed 04.06.2020 r. do godziny 11:00”  
oraz nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia 

lub wycofania jej przez Wykonawcę przed terminem otwarcia ofert.  
UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego 

oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z informacji podanych w niniejszym punkcie.  
 

6.15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 

przed terminem składania ofert określonym w pkt. 12. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty musi być przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt.  
 

6.14, a koperta musi być dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  
 

6.16. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie bez otwierania.  
 

6.17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający 

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.  
 

6.18. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy.  
 

7. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków:  
 

7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację przedmiotu dostawy mogą wziąć udział 

Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dotyczące:  
 

7.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli 

złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2;  
 

7.1.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli 

złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2;  
 

7.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli 

złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz:  
 

7.1.3.1. wykaże, że zrealizował, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 dostawy odpowiadające 

swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, potwierdzone dowodami określającymi czy 

dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy,  
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W związku z powyższym w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy 

zobowiązani są do przedłożenia wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

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

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z dowodami określającymi czy dostawy te zostały 

wykonane należycie.  
Przez dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia rozumie się dostawę, montaż, 

szkolenie i uruchomienie fabrycznie nowej stacji zlewnej ścieków dowożonych na obiekcie oczyszczalni 

ścieków.  
WAŻNE: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (np. spółka cywilna, 

konsorcjum, itp.) warunek niniejszy musi być spełniony przez co najmniej jednego Wykonawcę. Posiadane 

doświadczenie wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum, itp.) i 

składających wspólną ofertę sumuje się.  

 
oraz Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.  
 

7.2. Oferta musi być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert.  
 

7.3. Oferta powinna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i 

warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami Warunków Przetargu.  
 

7.4. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku jest 

zobowiązany do wskazania w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji dla 

Wykonawców, te części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku nie 

wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, które mają być realizowane przez 

podwykonawców, Zamawiający uzna, ze całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę 

osobiście. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z 

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 

określonych w pkt. 7.6. Warunków Przetargu, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w pkt. 7.1. Warunków Przetargu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Powierzenie wykonania 

części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tego zamówienia.  
Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą.  
 

7.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia określające 

w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania 

zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; charakter stosunku, jaki 

będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy 

wykonywaniu zamówienia. Ponadto pisemne zobowiązanie musi zawierać oświadczenie podmiotu, który 

zobowiązał się do udostępnienia zasobów, że odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę 

Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, za wyjątkiem przypadku, gdy za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Złożone pisemne zobowiązanie musi być obustronnie 

podpisane przez udostępniającego zasoby i przyjmującego (Wykonawcę).  
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7.6. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 

Zamawiającego dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. 8 albo, którzy złożyli wymagane 

przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 8 zawierające błędy lub którzy 

złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawca podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 

wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert  
 

7.7. W celu dokonania oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

określonych w niniejszych Warunkach Przetargu Zamawiający sprawdzi, czy złożone oferty zawierają 

wymagane oświadczenia i dokumenty, a także czy potwierdzają one spełnienie warunków. Z treści 

załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej 

wymienione warunki.  
 

7.8. Spełnienie powyższych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą 1 - 

0, tj. spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały stanowiące załączniki 

do oferty przedłożonej przez Wykonawcę. Oferta spełniająca warunki otrzyma ocenę „spełnia” natomiast 

oferta niespełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia” i Wykonawca zostanie wykluczony z 

ubiegania się o zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia, a jego oferta zostanie odrzucona.  
 

8. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu:  
 

8.1. w zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć:  
a) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na druku stanowiącym 

załącznik nr 2;  
b) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – na 

potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 7.1.3.1. – wraz z dowodami określającymi 

czy dostawy te zostały wykonane należycie – na druku stanowiącym załącznik nr 4;  
 

8.2. w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania należy przedłożyć:  
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na załączniku nr 3;  
 

8.3. inne dokumenty:  
a) oferta Wykonawcy na druku stanowiącym załącznik nr 1;  
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (każda strona kserokopii podpisana 

za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy);  
 

8.4. w przypadku składania oferty przez Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie 

zamówienia – prawnie ustanowione pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.5., dla wybranego 

przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu.  
 

9. Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:  
 

9.1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w PLN.  
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9.2. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ryczałtowej (netto i brutto) za dostawę przedmiotu 

zamówienia (określonego w pkt 3.1. Instrukcji dla Oferentów) wyrażonej cyfrowo i słownie w PLN. 

Wartość brutto wyliczona przez Wykonawcę, musi zawierać podatek VAT naliczony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie podatku 

VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.  
 

9.3. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji 

przedmiotu dostawy, w tym m.in. koszty dostawy, montażu i uruchomienia stacji zlewnej oraz 

przeszkolenia personelu Zamawiającego. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres 

ważności umowy i musi uwzględniać w swej wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy 

oraz podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena określona przez Wykonawcę 

nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację w okresie ważności umowy.  
 

9.4. Zamawiający nie dopuszcza stosowania upustów kwotowych ani procentowych od ceny wyliczonej 

zgodnie z zapisami pkt. 9.2 – 9.3.  
 

9.5. Zapłata należności za dostawę przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury wystawionej 

przez Wykonawcę, po realizacji zamówienia i podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego bez 

zastrzeżeń.  
 

9.6. Termin płatności faktury ustala się do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego 

wraz z podpisanym protokołem zdawczo - odbiorczym bez zastrzeżeń. Zapłata nastąpi z konta 

Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu 

środków na rachunek Wykonawcy.  
 

9.7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z 

Warunkami Przetargu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - informując o tym Wykonawcę.  
 

9.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji złożonych ofert co do ceny w następujących 

przypadkach:  
1) gdy zostały złożone oferty najkorzystniejsze o takiej samej cenie – z Wykonawcami, którzy złożyli te 

oferty,  
lub  
2) po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawiadomieniem Wykonawców, którzy złożyli oferty, o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, w szczególności gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – z Wykonawcą, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę.  
Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporządzony protokół.  
 

10. Kryteria wyboru oferty:  
 

10.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i 

ich wagą:  
- CENA - 100%  
Ilość przyznanych punktów w wyżej określonym kryterium obliczana będzie według poniższego wzoru:  
 
- Wc wg kryterium CENA:                                Wc = Xa/ Xb x100pkt. x 100% 

gdzie:  
Xa – cena minimalna brutto, z wszystkich ofert, za dostawę, montaż, szkolenie i uruchomienie fabrycznie 

nowej stacji zlewnej ścieków dowożonych na obiekcie oczyszczalni ścieków w Zawoi Widły. 
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Xb – cena brutto, z oferty badanej, za dostawę, montaż, szkolenie i uruchomienie fabrycznie nowej stacji 

zlewnej ścieków dowożonych na obiekcie oczyszczalni ścieków w Zawoi Widły  
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość 

punktów. Pozostałym ofertom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio 

mniejsza ilość punktów. /uwaga: jest jedno kryterium 
 

10.2. Zamawiający zawrze umowę dostawy z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza i 

otrzyma największą liczbę punktów.  
 

11. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 

11.1. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.  
 

11.2. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  
 

12. Miejsce i termin składania:  
12.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w godzinach 

urzędowania lub przesłać, w taki sposób aby dotarła ona na adres Zamawiającego w nieprzekraczalnym 

terminie do 04.06.2020 roku do godz. 10:30.  
 

12.2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone Wykonawcom 

niezwłocznie bez ich otwarcia.  
 

12.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. Jeśli taka sytuacja 

będzie miała miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do 

terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.  
 

13. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Warunków Przetargu:  
 

13.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą 

przekazywać w formie pisemnej na adres Zamawiającego podany we wstępie lub przesłać faksem na 

numer 33/ 8775-072 lub drogą elektroniczną na adres podany w pkt 13.6. lub 17 z zastrzeżeniem,                            

że w przypadku składania oferty wymagana jest jej forma pisemna.  
 

13.2. Zamawiający oświadcza, że Warunki Przetargu oraz wszelkie informacje, odpowiedzi na złożone 

zapytania, modyfikacje, a także inne oświadczenia będą zamieszczane na stronie internetowej 

Zamawiającego w podanej w punkcie 13.6. w sekcji: zamówienia publiczne  
 

13.3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie (pocztą, faksem lub drogą elektroniczną) do 

Zamawiającego o wyjaśnienie treści Warunków Przetargu, na które Zamawiający niezwłocznie udzieli 

wyjaśnień. Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim Wykonawcom, którym 

doręczono Warunki Przetargu bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści w/w informacje na stronie 

internetowej, na której opublikowane zostały Warunki Przetargu.  
 

13.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem lub 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  
 

13.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść Warunków Przetargu. Zamawiający prześle treść dokonanej zmiany wszystkim Wykonawcom, 

którym doręczono Warunki Przetargu oraz umieści na stronie internetowej, na której opublikowane 

zostały Warunki Przetargu.  
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13.6. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego:  
b) e-mail: pgkib@interia.pl, www.pgkib.pl 

14. Termin związania ofertą:  
 

14.1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.  
 

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

15. Miejsce i termin otwarcia ofert:  
 

15.1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2020 roku o godzinie 10:45 w siedzibie 

Zamawiającego.  
 

16. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert:  
 

16.1. Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców na otwarcie ofert - jest to czynność jawna.  
 

16.2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.  
 

16.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert na jego wniosek Zamawiający 

prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz 

ceny tych ofert.  
16.4. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  
 

16.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o:  
 

16.5.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmy), siedzibę i adres Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  
 

16.5.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne,  
 

16.5.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne.  
16.6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza ogłoszenie w miejscu 

publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na stronie internetowej www.pgkib.pl oraz przesyłając 

zawiadomienie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. W zawiadomieniu wysłanym 

do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający dodatkowo określi miejsce i termin 

zawarcia umowy. 

mailto:pgkib@interia.pl
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16.7. Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, którego oferta 

odpowiada Warunkom Przetargu oraz została uznana za najkorzystniejszą, na warunkach określonych w 

projekcie umowy. 
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16.8. W przypadku wyboru oferty złożonej przez spółkę jawną (cywilną) przed zawarciem umowy musi 

zostać złożona umowa spółki, a w przypadku składania oferty przez konsorcjum – umowa konsorcjum 

zawierająca co najmniej: 
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 określenie celu gospodarczego,  
 oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, 

gwarancji i rękojmi,  
 solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego, obejmującą okres 

realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,  
 wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków 

do czasu wykonania zamówienia oraz upływu terminu gwarancji i rękojmi,  
 zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.  

 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod 

warunkiem zawieszającym.  
16.9. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:  
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  
2) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,  
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym.  
16.10. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie 

wszystkich wykonawców, którzy:  
 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 

terminu składania ofert,  
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,  
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
 

17. Przedstawiciele Zamawiającego uprawnieni do porozumiewania się z Wykonawcami:  
 pan Mirosław Bartyzel– e-mail: pgkib@interia.pl  

w siedzibie Zamawiającego, w godzinach urzędowania.  
 

18. Inne postanowienia:  
 

18.1. Zamawiający dopuszcza w trakcie trwania umowy zmianę jej postanowień w następujących 

przypadkach:  
 gdy zmianie ulegnie nazwa, siedziba którejkolwiek ze stron (zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu 

do umowy w ten sposób, że zmianie ulegną zapisy, w których użyto nazw i/lub siedzib),  
 gdy zmianie ulegnie Wykonawca (np.: w związku z przejęciem jednego Wykonawcy przez drugiego) - 

zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegną zapisy, w których 

użyto nazwy Wykonawcy,  
 gdy zmiana dotyczy zlecenia robót podwykonawcom – zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do 

umowy w ten sposób, że zmianie ulegną zapisy dotyczące zlecenia robót podwykonawcom,  
 gdy wydłużeniu ulegnie termin dostawy, spowodowany w szczególności niesprzyjającymi warunkami 

atmosferycznymi, epidemiami, żywiołami, nieprzewidywalnym brakiem możliwości zatrudnienia 

personelu lub uzyskania materiałów, siłami wyższymi, jakimikolwiek opóźnieniami, utrudnieniami lub 

przeszkodami spowodowanymi przez Zamawiającego lub jego personel lub dające się mu przypisać, 

zmianami jakości, parametrów lub technologii, zmianami producenta urządzeń, materiałów lub 

wyposażenia, wstrzymaniem robót na mocy decyzji organów uprawnionych do wstrzymania lub 

przerwania robót z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, itp. powodujący wydłużenie 

okresu realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia – zmiana niniejsza nastąpi w formie aneksu do 

umowy w ten sposób, że zmianie ulegnie zapis dotyczący terminu wykonania zadania,  
 gdy zmianie ulegnie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy stawka podatku od towarów i usług 

VAT (zmiana umowy nastąpi w formie aneksu do umowy w ten sposób, że zmianie ulegnie stawka 

podatku VAT i kwota wynagrodzenia brutto).  
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19. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:  
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”, informuję, 

że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i 

Budownictwa ”Zawoja”  Sp. z o.o., 34-222 Zawoja 1854, tel. 33 8775-072;  

 inspektorem ochrony danych osobowych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa 

”Zawoja”  Sp. z o.o. jest Pan  Dariusz Kozłowski: dariusz.kozlowski@cbi24.pl   

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

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego postępowania prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie kodeksu cywilnego na zadanie pod nazwą: „Dostawa, montaż, 

szkolenie i uruchomienie fabrycznie nowej stacji zlewnej ścieków dowożonych na obiekcie oczyszczalni 

ścieków w Zawoi Widły, gmina Zawoja”, znak sprawy: JRP-1/ZP/1/2020;  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami), dalej „ustawa Pzp” 

i zapisy ustawy kodeks cywilny;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego 

zostały zebrane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp oraz zgodnie z terminami archiwizacji wynikającymi 

z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

217 z późn. zm.), chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej,  

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;  

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

 posiada Pani/Pan:  
 

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

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

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

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

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

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

 nie przysługuje Pani/Panu:  

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

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

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

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników.  
** 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.  
 

 

 

 

 

20. Wykaz załączników do niniejszej Instrukcji dla Oferentów:  
20.1. Wzór formularza oferty (załącznik nr 1).  
20.2. Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).  
20.3. Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3).  
20.4. Wykaz dostaw (załącznik nr 4).  
20.5. Projekt umowy (załącznik nr 5).  
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Komunalnej i Budownictwa „Zawoja” Sp. z o.o. 
34-222 Zawoja 1854 
 

Dane Wykonawcy:  

Nazwa:  .........................................................................................  

Siedziba:  ......................................................................................  

Numer telefonu/faksu:  .................................................................  

e-mail: ..........................................................................................  

Osoba uprawniona do kontaktów ze strony Wykonawcy: 

Imię i nazwisko:  ..........................................................................  

Numer telefonu/faksu:  .................................................................  

e-mail: ..........................................................................................  
 

 

Nawiązując do ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawę, montaż  i 

uruchomienie fabrycznie nowej stacji zlewnej ścieków dowożonych na obiekcie oczyszczalni 

ścieków w Zawoi Widły, gmina Zawoja wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego na 

miejscu dostawy w zakresie: uruchomienia, eksploatacji i konserwacji dostarczonej stacji zlewnej 

ścieków ” oferuję (oferujemy)* realizację zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Warunkach 

Przetargu, za cenę ryczałtową: 
 

ogółem netto:  ..................................................................  zł 

słownie: ......................................................................................................................................................  

podatek VAT:  .................................................................. zł 

ogółem brutto:  ................................................................. zł 

słownie: ....................................................................................................................................................... 

 

Oświadczamy, że:  

a) zapoznaliśmy się z Warunkami Przetargu i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 

informacje konieczne do przygotowania oferty; 

b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Warunkach Przetargu; 

c) niniejszy przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym przez Zamawiającego 

w Warunkach Przetargu; 

d) składam / składamy * niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

e) nie uczestniczę / nie uczestniczymy * jako Wykonawca / Wykonawcy* w jakiejkolwiek innej 

ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia; 

f) przedmiot zamówienia wykonamy własnymi siłami / za pomocą podwykonawców*,  

w następującym zakresie: 

- części zamówienia wykonywane przez podwykonawców: ……………………………………, 
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- wartość części zamówień wykonywanych przez podwykonawców: …………………………., 

- procentowy udział podwykonawców w realizacji zamówienia: ………………………………; 

g) na dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej stacji zlewnej ścieków dowożonych 

udzielamy gwarancji na okres 36 miesięcy, okres gwarancji rozpocznie się z dniem podpisania 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń; 

h) załączone do Warunków Przetargu wymagania stawiane Wykonawcom oraz postanowienia 

umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń; 

i) określona przez nas cena jest ceną ryczałtową końcową, niezmienną przez okres ważności 

umowy; zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz na warunkach określonych w projekcie umowy 

dołączonym do Warunków Przetargu; 

j) reprezentowana przez nas firma należy do sektora mikroprzedsiębiorstw* / małych 

przedsiębiorstw* / średnich przedsiębiorstw* / nie dotyczy*, zgodnie z  Zaleceniem Komisji  

z dnia 06.05.2003 r. (Dz.U.UE L 124 z 20.5.2003). 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami  

i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 43 mln EUR. 

k) 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 pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

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. Należy wówczas niniejsze oświadczenie wykreślić. 

l) ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

i/lub podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty 

wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcja/spółki cywilne) jest: 

imię i nazwisko:  .................................................................................................................................  

stanowisko:  ........................................................................................................................................  

tel/fax.   ...............................................................................................................................................  

m) w przypadku wyboru naszej oferty osobą wskazaną przez nas do kontaktu w trakcie realizacji 

umowy będzie Pan / Pani ………………………………………….., tel. ………………………; 

n) oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na 

dzień otwarcia ofert, 

o) korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 

nazwa i siedziba: ………………………………………………………………………………….. 

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

tel. …………………………………………………fax.: ………………………………………… 
 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy: 
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 (1) ................................................................................... 

 (2) ................................................................................... 

 (3) ................................................................................... 

(4) ................................................................................... 

(5) ...................................................................................   

* - niepotrzebne skreślić 
 

     
………………………….., dnia ………………………… 

 

                           ................................................... 
                     (podpisy osób uprawnionych do  

                                             Reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 
 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU 
 

 

Dane Wykonawcy:  

Nazwa:  .........................................................................................  

Siedziba:  ......................................................................................  

Numer telefonu/faksu:  .................................................................  

e-mail: ..........................................................................................  

Osoba uprawniona do kontaktów ze strony Wykonawcy: 

Imię i nazwisko:  ..........................................................................  

Numer telefonu/faksu:  .................................................................  

e-mail: ..........................................................................................  

 

 

Oświadczam / Oświadczamy *, że spełniam / spełniamy * warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia dotyczące: 
 

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

z odrębnych przepisów, 
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

Na każde żądania dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość 

każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam /potwierdzamy * własnoręcznym /własnoręcznymi * 

podpisem /podpisami *. 
 

 
* niepotrzebne skreślić 
                 

 

………………………….., dnia ………………………… 

 

 

                           ................................................... 
                     (podpisy osób uprawnionych do  
                                            reprezentowania Wykonawcy)  
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Załącznik nr 3 
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW 

DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Dane Wykonawcy:  

Nazwa:  .........................................................................................  

Siedziba:  ......................................................................................  

Numer telefonu/faksu:  .................................................................  

e-mail: ..........................................................................................  

Osoba uprawniona do kontaktów ze strony Wykonawcy: 

Imię i nazwisko:  ..........................................................................  

Numer telefonu/faksu:  .................................................................  

e-mail: ..........................................................................................  
 

Oświadczam / Oświadczamy *, że nie podlegam / nie podlegamy * wykluczeniu z postępowania, tj.: 

1)   nie wyrządziłem / nie wyrządziliśmy * szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, nie zostałem / nie zostaliśmy * zobowiązani do zapłaty kar umownych w wysokości nie 

mniejszej niż 5% wartości realizowanego zamówienia stwierdzonych orzeczeniem sądu, które 

uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, 

2)   nie jestem / nie jesteśmy * Wykonawcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego 

upadłość ogłoszono, 

3)   nie zalegam / nie zalegamy * z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

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

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

właściwego organu),  

4)   nie jestem osobą fizyczną / nie jesteśmy osobami fizycznymi *, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

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

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwo lub przestępstwa skarbowego, 

5)   nie jesteśmy spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  

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

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  

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

skarbowego, 

6)    nie jesteśmy spółką partnerską , której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

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

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwo lub przestępstwa skarbowego, 
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7)   nie jesteśmy spółką komandytową oraz spółką komandytowo - akcyjną , której komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 

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

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

popełnienie przestępstwo lub przestępstwa skarbowego, 

8)   nie jesteśmy osobą prawną , której urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

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

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

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

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

popełnienie przestępstwo lub przestępstwa skarbowego,  nie jesteśmy podmiotem zbiorowym , 

wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 

9)   nie jesteśmy podmiotem zbiorowym , wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, 

na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary, 

10) nie jesteśmy Wykonawcą będącym osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo,  

o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzenia 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez kres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 

wyroku, 

11) nie jesteśmy Wykonawcą będącym spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach 

powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez kres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 

wyroku, 

12) nie wykonywałem / nie wykonywaliśmy* bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem 

niniejszego postępowania i nie posługiwałem się / nie posługiwaliśmy się * w celu sporządzenia 

oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 

13) nie złożyłem / nie złożyliśmy * nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć 

wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 

14) nie jestem / nie jesteśmy* Wykonawcą będącym osobom fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) w 1 roku od dnia uprawomocnienia się 

wyroku, 

15) nie jesteśmy Wykonawcą będącym spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, której odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, 

komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) w 1 roku od dnia uprawomocnienia się 

wyroku, 

16) wykazałem / wykazaliśmy spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 
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Na każde żądania dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość 

każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. 
 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam /potwierdzamy * własnoręcznym /własnoręcznymi * 

podpisem /podpisami *. 
 
* niepotrzebne skreślić 
               

………………………….., dnia ………………………… 

                           ................................................... 
                     (podpisy osób uprawnionych do  
                                            reprezentowania Wykonawcy)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I”                                     
nr nr POIS.02.03.00-00-0012/16 

Znak sprawy JRP-1/ZP/1/2020 
 

 

 

Załącznik nr 4 
 

WYKAZ DOSTAW 

Wykonawca:  

Nazwa:  .........................................................................................  

Siedziba:  ......................................................................................  

NIP:  .............................................................................................  

KRS/CEiDG:  ...............................................................................  

Reprezentowany przez: 

Imię i nazwisko:  ..........................................................................  

Stanowisko:  .................................................................................  

Podstawa do reprezentacji:  ..........................................................  
 

 

Przedmiot dostawy 

Wartość 

dostawy 
 brutto  
[w zł] 

Data wykonania dostawy 
Podmiot, na rzecz 

którego dostawy te 

były wykonywane 

(nazwa, adres, nr 

telefonu do 

kontaktu) 

Rozpoczęcie 

robót 
Zakończenie 

robót 

     

     

     

 
Uwaga: Załącznik należy wypełnić zgodnie z wytycznymi zawartymi  w punkcie 7.1.3.1. Instrukcji dla Wykonawców. Do 

załącznika należy załączyć dowody określające czy dostawy te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły, 

poświadczenia, itp.). Brak w/w dokumentów lub załączenie dokumentów nie potwierdzających tego stanu rzeczy 

skutkować będzie nie uznaniem danej dostawy za wykonaną należycie. 
 

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

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
…………………………………, dnia ………………………… 
                           /miejscowość/ 

                           ................................................... 
                     (podpisy osób uprawnionych do  
                                        reprezentowania Wykonawcy)  
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Załącznik nr 5  
UMOWA NR …………… (PROJEKT) 

 

zawarta w dniu......................... w Zawoi pomiędzy Spółką: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej                       

i Budownictwa „Zawoja” Sp. z o. o. z siedzibą 34-222 Zawoja 1854 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

pod numerem KRS: 0000100670, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 552-15-35-806 REGON: 356517196 
w imieniu której działa:  
Prezes Zarządu – Krzysztof Warmuz  
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,  
a ...................................................................... z siedzibą w ........................................................., o numerze  
identyfikacji podatkowej ........................................, KRS* nr ………………………………….. w ………  
………………………, **…………………..…… w imieniu którego działa: ...............................................  
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”.  
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

 Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do: 
a)  dostawy, montażu  i uruchomienie fabrycznie nowej stacji zlewnej ścieków dowożonych na 

obiekcie oczyszczalni ścieków w Zawoi Widły, gmina Zawoja  
b) przeszkolenia najpóźniej w dniu uruchomienia stacji personelu Zamawiającego na miejscu 

dostawy w zakresie uruchomienia, eksploatacji i konserwacji dostarczonej stacji zlewnej ścieków, 
-  zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach Przetargu i złożonej ofercie.  
 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 
§ 2 

1. Strony ustalają, że dokumenty i załączniki złożone w ofercie Wykonawcy w pisemnym przetargu 

nieograniczonym stanowią integralną część umowy.  
1.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy,  określonego w § 1 w terminie 

do 30.06.2020 roku.  

Warunkiem realizacji umowy przez Wykonawcę jest wykonanie przez Zamawiającego prac 

przygotowawczych tj. wykonanie fundamentu pod kontenerową stacje zlewną według wytycznych 

dostawcy oraz doprowadzenie następujących mediów: 
-przyłącze wodociągowe 
- przyłącze elektryczne 
- doprowadzenie przewodu komunikacyjnego 
Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o wykonaniu prac najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020r. 
 

1.2. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia przedmiotu umowy, jeśli będzie on spełniał wszystkie 

wymagania określone w Warunkach Przetargu i ofercie Wykonawcy oraz do zapłaty umówionej ceny w 

terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego przelewem bankowym na konto 

wskazane na fakturze.  
 

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY 
§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie 

nowej stacji zlewnej ścieków dowożonych na obiekcie oczyszczalni ścieków w Zawoi Widły gmina 

Zawoja oraz za przeszkolenie personelu Zamawiającego cenę ryczałtową jak w ofercie, stanowiącej 

integralną część umowy.  

2. Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi: .................................................................... PLN netto,  
 

słownie ..................................................................................................................................................  
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plus podatek VAT co daje cenę brutto: ........................................................................... PLN brutto,  
słownie ..................................................................................................................................................  
3. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu jest niezmienne przez czas 

trwania umowy i uwzględnia w swej wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz 

podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena ryczałtowa określona przez 

Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację w okresie ważności umowy. 

Wynagrodzenie obejmuje również wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji 

przedmiotu umowy.  
 

ROZLICZENIA i TERMINY PŁATNOŚCI 
§ 4 

1. Zapłata należności nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po realizacji 

zamówienia i podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego bez zastrzeżeń. Warunkiem podpisania 

protokołu, jest przeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w §  1 lit b) umowy. 

2. Podpisany przez strony protokół zdawczo - odbiorczy bez zastrzeżeń stanowić będzie jednocześnie 

dokument gwarancyjny na przedmiot umowy określonego w § 1.  

3. Termin płatności faktury ustala się do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego wraz 

z podpisanym protokołem zdawczo - odbiorczym bez zastrzeżeń. Zapłata nastąpi z konta Zamawiającego 

na konto Wykonawcy podane na fakturze.  

4. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.  

5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług.  

6. W przypadku gdy, Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia, będą 

naliczane ustawowe odsetki.  
 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, co do jego jakości.  

2. Okres gwarancji ustala się na 36 miesiące od dostawy, montażu i uruchomienia fabrycznie nowej stacji 

zlewnej ścieków dowożonych; okres gwarancji rozpocznie się z dniem podpisania protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązuje się do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych 

wad dostarczonej, zamontowanej i uruchomionej stacji zlewnej oraz wad urządzeń i materiałów 

zastosowanych do realizacji umowy. Termin usunięcia usterek i wad określają wspólnie Strony po 

wystąpieniu usterki lub wady, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 3 dni.  

4. Strony postanawiają, że usunięcie wad lub usterek potwierdzone zostanie protokołem odbioru.   

 
 KARY  UMOWNE 

§ 6 
1. Strony postanawiają, że  w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy 

zastosowanie będą miały  kary umowne.  

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  
2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:  
2.1.1. nie dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy  (określonego w § 2 ust. 1 pkt 1.1.) w 

wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia , 

2.1.2. nie usunięcie wad lub braków zawartych w protokole zdawczo – odbiorczym w terminie 

określonym w tym protokole w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia 

następnego po upływie terminu wskazanego w protokole,  

2.1.3. za odstąpienie od umowy  przez Zamawiającego lub jej rozwiązanie z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto. 
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2.1.4 za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 500 zł 

brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego zgodnie z § 5 ust. 3 umowy  
2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:  
2.2.1. odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wartości 

przedmiotu umowy brutto.  
3. Strony zastrzegają możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

4. Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.  

5. Wykonawcy wspólnie wykonujący przedmiot zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 

dotyczące przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami k.c., niezależnie od uprawnień wynikających z 

gwarancji, przy czym okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY I ZMIANA UMOWY 
§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 
1.1. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem 

uzasadnienia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 1. 

2. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejsza umowę w przypadku gdy Wykonawca rażąco narusza jej 

postanowienia, w szczególności w przypadku niedochowania przez Wykonawcę terminu realizacji 

przedmiotu umowy. 

3. Dopuszczalna jest zmiana niniejszej umowy w przypadku gdy:  
3.1.1. zmianie ulegnie nazwa i/lub siedziba którejkolwiek ze stron,  

3.1.2. zmianie ulegnie Wykonawca (np.: w związku z przejęciem jednego Wykonawcy przez drugiego),  

3.1.3. zmiana dotyczy zlecenia robót podwykonawcom,  

3.1.4. zmiana dotyczy wydłużenia terminu dostawy,  
3.1.5. zmianie ulegnie w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia stawka podatku od towarów i 

usług VAT.  
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, wymagają podpisania aneksu do umowy.  
 

INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON 
§ 8 

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą 

Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. 

Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.  

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron 

zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub 

numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru 

telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, 

Strony uznają za doręczone.  

3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. 

Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.  
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 9 

1. Integralnymi załącznikami niniejszej umowy są:  
 Warunki Przetargu z dnia 21 maja 2020 roku,  



 
 

„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I”                                     
nr nr POIS.02.03.00-00-0012/16 

Znak sprawy JRP-1/ZP/1/2020 
 

 

 Oferta Wykonawcy z dnia ……………………....  
2. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego.  
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy kodeks cywilny.  
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron.  
 

PODPISY  
 

WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY 
 

 

 

  
*) KRS, lub Ewidencja działalności gospodarczej,  
**) spółki z o.o., spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne wpisują wysokość kapitału zakładowego, a spółki komandytowo-

akcyjne dodatkowo wysokość wniesionego kapitału zakładowego.  


