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Stare Sady, dnia 01.09.2017r 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Na montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert 

Śliwiński w Starych Sadach. 

 
 

§I. Zamawiający 

Nazwa Zamawiającego:  HOTEL ROBERT’S PORT ŻEGLUGA PASAŻERSKA MIKOŁAJKI ROBERT ŚLIWIŃSKI 

1. Adres Zamawiającego: 11-730 Mikołajki, Stare Sady 4 

2. Strona internetowa Zamawiającego: www.hotel-port.pl 

3. Adres e-mail:administracja@hotel-port.pl 

4.  Fax: + 48 87 429 84 84 

5. Tel. + 48 87 429 84 17 

 
§II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Tryb postępowania: postępowanie prowadzone w trybie Zapytania Ofertowego zwanego dalej „ZO” na 

podstawie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 opublikowanych w dniu 14.10.2016 na stronie 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-

kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-

funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej 

oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie 

Hotelu Robert,s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach. Postępowanie znak 

HR/ZO/2/2017 

1. Podstawa prawna opracowania Zapytania Ofertowego: 

1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 

19.09.2016r. 

2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z późn. zm.). 

 
§III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga 

Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia wchodzącego w skład instalacji fotowoltaicznej, 

2) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

3) wykonanie przyłączenia instalacji do budynku hotelowego, 

4) wykonanie w imieniu Zamawiającego przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej 

oraz uruchomienie instalacji. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji 

projektowej stanowiącej załącznik nr 4 do ZO, Zapytaniu ofertowym oraz wzorze umowy. 

4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, ZO wraz z 

załącznikami oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia 

publicznego, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, wraz z okresem 

gwarancji. 

5. Zamawiający informuje, że wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty 

montażowe (budowlane) całej instalacji wynosi 36 miesięcy. 

6. Zamawiający informuje, że wymagany minimalny okres gwarancji producenta w odniesieniu do 

poszczególnych elementów składowych instalacji wynosi: 

1) moduły fotowoltaiczne: min. 12 lat, 

2) falowniki: min. 5 lat, 

3) konstrukcja nośna instalacji : min. 10 lat, 

7. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w 

dokumentacji   projektowej,   oraz   ZO   pod   warunkiem,   że   zagwarantują   one   uzyskanie parametrów 
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technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz ZO oraz będą zgodne pod 

względem: 

1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 

2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 

4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, 

charakterystyki liniowe, konstrukcje), 

5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 

6) standardów emisyjnych, 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, 

systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

8. Wymieniony w dokumentacji projektowej (załączniku nr 4 do ZO) sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi 

posiadać instrukcję obsługi w języku polskim, oraz certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające sprzęt do 

użytku. 

9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

10. Nazwy i kody CPV: 45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych, 45311000-0 - Roboty w 

zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy 

rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii, 09331200-0 – słoneczne moduły fotoelektryczne, 09332000-5 - 

instalacje słoneczne energetyczne. 

11. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 - „Efektywność energetyczna” Działanie 4.1 

Wspieranie wytwarzania I dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

 

§IV. Termin realizacji zamówienia: 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia -  maksymalnie do 31.12.2017 r. od dnia podpisania umowy. Jest 

to termin zakończenia wszystkich wykonanych robót. 

 

§V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

1. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

1) uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 2 do ZO, 

o którym mowa w §VI ust. 2 pkt.2) ZO. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 

1) uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności: zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2) wiedza i doświadczenie: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3) potencjał techniczny: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

4) osoby zdolne do wykonania zamówienia: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie. 

5) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie. 

§VI. Wymagania dotyczące sporządzenia oferty: 

1. Wykonawca składa formularz ofertowy z wskazaniem ceny za wszystkie elementy stanowiące przedmiot 

zamówienia. 

2. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego Zapytania Ofertowego, 
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2) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania 

Ofertowego - w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną przedmiotowe oświadczenie 

składa każdy wykonawca oddzielnie we własnym imieniu, 

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem termin składania ofert, 

4) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego 

pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści  pełnomocnictwa  musi 

jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania I złożenia oferty. 

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców - podpisane 

przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone  

w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

3. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w ZO i przygotować ofertę 

zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 

wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez 

Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić 

jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie 

długopisem, w przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego również spięta lub zszyta w sposób 

uniemożliwiający jej rozpięcie (zdekompletowanie). Każdy dokument składający się na ofertę musi być 

czytelny. 

6. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym 

dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, podczas oceny 

ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język 

polski, będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie 

wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wiążąca. 

8. Oferta (formularz oferty, oświadczenia, o których mowa w ZO musi być podpisana lub zaparafowana przez 

osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby podpisująca 

ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie 

wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty. 

9. Ofertę można złożyć w zamkniętej kopercie, przed upływem terminu składnia ofert oznakowanej w sposób 

następujący: 

1) Oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn HOTEL ROBERT’S PORT ŻEGLUGA PASAŻERSKA 

MIKOŁAJKI ROBERT ŚLIWIŃSKI, 11-730 Mikołajki, Stare Sady 4, Oferta w postępowaniu HR/ZO/2/2017  na: 

„Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert 

Śliwiński w Starych Sadach”- nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 18.09.2017r. do godz.14.00. 

2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych 

wymogów dotyczących zaadresowania koperty. 

3) lub na adres e-mail: administracja@hotel-port.pl wówczas w temacie wiadomości należy wpisać Oferta 

w postępowaniu HR/ZO/2/2017 na: „ Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Hotelu Robert’s Port 

Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach”; 

10. W przypadku, kiedy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: 

1) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera 

wiodącego. 

2) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie 

upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty. 

3) Przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w 

imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji 

kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie zawierające stosowne umocowanie. 

4) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań.

mailto:administracja@hotel-port.pl
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5) W przypadku wyboru oferty wspólnej, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, zażąda umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 

 
§VII. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub 

dokumentów 

1. Znak Postępowania: HR/ZO/2/2017. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy 

posługiwać się tym znakiem. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka 

korespondencja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postępowaniu Zamawiającym i 

każdym z Wykonawców jest jawna i prowadzona w sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich 

wykonawców,    którzy    zgłosili    do    zamawiającego    zainteresowanie    udziałem    w    postępowaniu   

z zachowaniem tajności źródła pytania. Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami §VI ust.9 ZO. 

3. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą: pisemnie lub na adres e-mail: 

administracja@hotel-port.pl (wskazany w § I ZO). Zamawiający zaleca, aby korespondencja, o której mowa w 

ust.2 niniejszego paragrafu przekazywana faksem lub drogą elektroniczną była potwierdzana pisemnie. Jeżeli 

Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub 

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

wystarczający uważa się podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie faksów lub poczty elektronicznej. W 

przypadku nie potwierdzenia przez wykonawcę odbioru w ciągu 2 dni od dnia nadania oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający do celów dowodowych posłuży 

się prawidłowym raportem nadania danych lub prawidłowego dokonania transmisji danych. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków zamówienia pod 

adres e-mail: administracja@hotel-port.pl Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ZO wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert tj.: 11.09.2017r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 

rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, 

wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady 

pisemności postępowania i równego traktowania Wykonawców. 

5. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania 

wniosków, zapytań do ZO , o którym mowa w ust. 4. 

6. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono ZO bez 

podawania źródła pytania; ponadto Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcy który zadał pytanie, 

oraz umieści treść odpowiedzi na stronie Zamawiającego www.hotel-port.pl 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych ZO a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składnia ofert 

zmienić treść niniejszego ZO zawiadamiając o tym pisemnie wszystkich Wykonawców, którym przekazano 

ZO oraz umieści treść odpowiedzi na stronie Zamawiającego www.hotel-port.pl 

9. Osobamiu poważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 

1) Krzysztof Wanda tel: 507835306 – w zakresie przedmiotu zamówienia, 

 

§VIII.   Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego HOTEL ROBERT’S PORT ŻEGLUGA PASAŻERSKA MIKOŁAJKI 

ROBERT ŚLIWIŃSKI, 11-730 Mikołajki, Stare Sady 4, lub na adres e-mail: administracja@hotel-port.pl w terminie 

do  dnia  18.09.2017r. do godz.14.00 

2. Na kopercie, w której będzie umieszczona oferta zostanie odnotowana data i godzina jej złożenia. W 

przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej datą złożenia oferty będzie data wpływu 

uwidoczniona na serwerze Zamawiającego. 

3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

mailto:administracja@hotel-port.pl
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4. Zamawiający poprawi omyłki w złożonych ofertach w szczególności: 

1) oczywiste omyłki pisarskie - przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną 

niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną 

usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, które w szczególności poprawia w następujący sposób: 

a) w przypadku mnożenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w 

formularzach cenowych,: 

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez 

wykonawcę oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek 

miar oraz cenę jednostkową, 

- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że 

prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli 

formularza cenowego, 

- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają 

obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę obliczoną w formularzu 

cenowym; 

b) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część: 

- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia, 

- jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową 

cenę podaną słownie, 

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo podano 

poszczególne ceny. 

c) Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 4 pkt.2) uwzględnia konsekwencje 

rachunkowe dokonanych poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z postanowieniami istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty 

ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy 

rozumieć omyłki, w odniesieniu, do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać 

samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności - niezwłocznie zawiadamiając o tym 

wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4) Jeżeli w terminie 2  dni  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia  o  poprawieniu  omyłki, o  której  mowa  

w ust. 4 pkt 3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana 

poprawa oferty zostanie uznana za skuteczną. 

§IX. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT) i niezmienną do zakończenia 

realizacji usługi zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z późn. zm.) ten 

rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 K.C. Cena całkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy, jest ceną ustaloną w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację 

projektową, oraz dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. ZO i udzielane 

odpowiedzi na zapytania. 

2. Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

3. W związku z sytuacją określoną w ust.1 cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak 

również w dokumentacji tej nieujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia w sposób 

zapewniający przekazanie obiektu do użytkowania. Będą to w szczególności koszty, które musi zawierać 

cena oferty (koszty te należy uwzględnić w kosztach cen jednostkowych robot budowlanych): 

1) robót przygotowawczych, demontażowych, wykończeniowych, porządkowych, zorganizowania i 

zagospodarowania placu budowy, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru 

gruzu, wymiany podłoża, zagęszczenia gruntu,ewentualnego pompowania wody, inflacji, 

2) utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon) 

3) zakwaterowanie łącznie z częścią socjalną i sanitarną jeżeli występują 

4) koszty składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci, 

5) koszty wynikające z utrudnień lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do składowania 

materiałów budowlanych), 
6) wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, 

7) koszty obsługi geodezyjnej, 

8) wykonanie geodezyjnego wytyczenia  i dokumentacji geodezyjnej, 
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9) koszty związane z odbiorami robót wykonanych robót, koszty wykonania dokumentacji 

powykonawczej, 

10) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualnego 

uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, 

11) koszty  pomiarów  i  badań  materiałów  oraz  robót  zgodnie  z  zasadami  kontroli  jakości  materiałów 

i robot. 

4. Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz.U.2016.380 z późn.zm.). 

5. Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacją 

projektową. 

6. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy nie 

mają obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców, uwzględniają w cenie oferty podatek, który ma 

obowiązek zapłacić zamawiający. 

7. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr 

miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy wyliczaniu wartości cen 

poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie 

wyliczenia ceny. 

8. Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym. 

9. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. 

10. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

może zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od 

każdego wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową od 

wykonawców, których oferty mogą zawierać rażąco niską cenę. 

11. Należy przewidzieć cały przebieg robót budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków 

realizacji Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej. 

12. Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie 

niniejszym ZO wraz z wszystkimi załącznikami, jest ceną ryczałtową niezmienną do końca realizacji zadania i 

nie podlega waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatkuVAT. 

13. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 

poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których  dostawa/świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazującich wartość bez kwoty podatku. 

14. Cena oferty jest ceną niezmienną i nie będzie podlegała negocjacjom. 

 

§X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się zasadami BAT (najlepszej dostępnej techniki) i kryteriami 

oceny ofert, o których mowa w ust. 3. 

3. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na 

podstawie następującychkryteriów: 

 
l.p. Opis kryteriów Waga %/pkt. 

1 Cena (Cp) 55 % 

2 Zastosowanie paneli fotowoltaicznych o mocy 290W lub większej Nie – 0 pkt; Tak – 10 pkt. 

3 Zastosowanie paneli fotowoltaicznych wykonanych w technologii PERC Nie – 0 pkt; Tak – 10 pkt. 

4 Zastosowanie systemu optymalizacji pracy paneli fotowoltaicznych Nie – 0 pkt; Tak – 10 pkt. 
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5 Moc panela fotowoltaicznego ( w warunkach 800W/m2, NOCT, AM 1.5, 

temp. 20 stopni Celsjusza) równa lub wyższa niż 214,6W 

Nie – 0 pkt; Tak – 10 pkt. 

6   Aspekt społeczny  5% 

 

4. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” - (waga 55 %) - (Cp) zostanie obliczona 

wg następującego wzoru: 

Co 

1) Cp = --------- x 55 pkt 

Cb 

 
Cp - ilość punktów badanej ceny oferty 

Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach 

Cb - cena oferty badanej 

 
2) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez 

Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podana w „Formularzu Ofertowym” (załącznik nr 1do ZO) 

pkt. 1. 

 

5. Punkty za kryterium „ Zastosowanie paneli fotowoltaicznych o mocy 290 W lub większej” (waga: 0 lub10 pkt) 

- (P290) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem: 

Oferty w tym kryterium oceniane będą na zasadzie tak lub nie. 

 
6. Punkty za kryterium “ Zastosowanie paneli fotowoltaicznych wykonanych w technologii PERC” (waga: 0 lub 

10 pkt.) – (PERC) 

Oferty w tym kryterium oceniane bedą na zasadzie tak lub nie. Technologia PERC – technologia pasywacji 

emitera tylnej części ogniwa powodująca wzrost wydajności w porównaniu do paneli fotowowoltaicznych 

wykonanych bez tej technologii. 

7. Punkty za kryterium „ Zastosowanie systemu optymalizacji pracy paneli fotowoltaicznych” (waga: 0 lub 10 

pkt.) - (Opty) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem: 

Oferty w tym kryterium oceniane bedą na zasadzie tak lub nie. Optymalizacja pracy paneli 

fotowoltaicznych może polegać na obniżaniu napięcia DC paneli, redukowaniu niedopasowanie mocy 

poszczególnych paneli, monitoringu pracy każdego panela, redukowania efektu zacienienia paneli. 

8. Punkty za kryterium “ Moc panela fotowoltaicznego ( w warunkach 800W/m2, NOCT, AM 1.5, temp. 20 

stopni Celsjusza) równa lub wyższa niż 214,6W” ( waga: 0 lub 10 pkt) – (Moc) 

Oferty w tym kryterium oceniane bedą na zasadzie tak lub nie. Parametr mocy panela w warunkach 

rzeczywistych: natężenie promieniowania słonecznego 800 W/m2, w temperaturze 20 stopni Celsjusza, przy 

wiatrze 1,5 m/sek. 

9. Punkty za kryterium „Aspekt społeczny” kryterium społeczne (waga 5%) - (As) - zostaną przyznane zgodnie z 

poniższym opisem: 

1) Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w pkt 6 Formularza 

Ofertowego (załącznik nr 1 do ZO) dotyczącego liczby etatów na których wykonawca zatrudni (osób nowo 

zatrudnionych) przy realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności do wykonania robót budowlanych na 

umowę o pracę, osoby będące członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności: 

a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2016.2046 z późn. zm.); 

b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz.U.2017.1065 z późn. zm.); 

c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 

czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.2017.665 z późn. zm.), mających trudności  

w integracji ze środowiskiem; 

d) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 

930 z późn. zm.); 

e) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa 

w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz.U.2016.1836 z późn.zm.); 
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f) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, 

bez zatrudnienia; 

g) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących 

członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia  

2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U.2017.823 t.j.).; 

2) Zamawiający weźmie pod uwagę zarówno pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy 

(pełen etat), jak też pracowników zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niż ½ wymiaru czasu pracy (etaty 

częściowe). Dla celów obliczeniowych Zamawiający dokona zsumowania etatów częściowych. Maksymalna 

oceniana ilość etatów: 2 etaty. W przypadku podania większej liczby etatów niż 2 oferta otrzyma maksymalną 

liczbę punktów.  

3) Oferta w kryterium otrzyma zero punktów, jeżeli wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy realizacji 

przedmiotu zamówienia w/w pracowników na podstawie umowy o pracę w wymiarze równym lub większym 

niż ½ etatu. 

4) Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Aspekt Społeczny” (As) zostanie obliczona wg 

następującego wzoru: 

 As = (Ob: Ok) x 5 pkt, gdzie  

 As - liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Aspekt społeczny” 

 Ob - zadeklarowana w badanej ofercie liczba etatów 

 Ok - największa zadeklarowana liczba etatów 

  UWAGA!!! - Patrz zapisy §10 i 14 wzoru umowy 

10. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana 

oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg 

wzoru: 

Po = Cp + P290 + PERC + Opty + Moc + As, gdzie: 

Po - suma punktów uzyskana przez ofertę 

11. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 

12. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością  

do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca 

tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i 

powyżej to parametr setny zaokrągla się wgórę. 

 
§XI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w niniejszych ZO i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ZO 

kryteria oceny ofert. 

2. Niezwłocznie po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający opublikuje wyniki na stronie internetowej: 

www.hotel-port.pl oraz powiadomi wszystkich, którzy złożyli oferty, z uwzględnieniem ich nazwy, adresu oraz 

oferowanych kwot, a także otrzymanej liczby punktów przyznanych przez Zamawiającego, wg kryteriów 

oceny ofert opisanych w ZO. 

 
§XII. Pozostałe informacje. 

 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności 

określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 

dnia 19.09.2016r. bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

2. W związku z sytuacją określoną ust.1 Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w 

wyżej cytowanej ustawie. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy w walutach obcych. 

6. Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. 

http://www.hotel-port.pl/
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9. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym, w szczególności 

brak w ofercie złożonego oświadczenia o braku powiązań z zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 2, 

zostaną odrzucone, a wykonawcy wykluczeni. 

10. W przypadku nie podania w pkt 2 i 4 załącznika 1 do ZO, modelu i producenta falowników, modułów 

fotowoltaicznych i/lub systemu optymalizacji oferta zostanie odrzucona. Powyższe żądanie służy 

sprawdzeniu przez Zamawiającego minimalnych parametrów technicznych oferowanych urządzeń z 

wymogami stawianymi w dokumentacji projektowej iZO. 

11. W umowie zawartej w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca zobowiąże się do udostępniania 

organom kontrolującym realizację projektu dokumentów i pomieszczeń związanych z realizacją 

zamówienia. 

12. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie, w 

szczególności do unieważnienia postępowania po wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku nie 

otrzymania dofinansowania, nie uzyskania kredytów na realizację przedmiotu zamówienia lub 

przekroczenia kwoty, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. 

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

15. Warunki zmiany umowy zostały określone w §10 i §11 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do ZO. 
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Załącznik nr 1 do ZO znak: HR/ZO/2/2017 - formularz oferty 

 
 

 
 
 

DANE WYKONAWCY 

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, wskazać pełnomocnika): 

1. 
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:..............................................  

Pełna nazwa: .......................................................................................................................................................... 

Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: 

ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres poczty elektronicznej i numer faksy, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z 

przedmiotowym postępowaniem 

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

 

w odpowiedzi na ogłoszenie do złożenia oferty prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „ Na montaż 

instalacji fotowoltaicznej na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych 

Sadach”. Postępowanie znak: HR/ZO/2/2017   składam(y) niniejszą ofertę: 

 
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności 

określonych w Zapytaniu Ofertowym za cenę ryczałtową brutto: ....................................................... w tym 

należny podatek VAT. Słownie brutto: ……....................................................................................................... 

2. Oferowany model panela fotowoltaicznego  .................................................................................. 

 (podać nazwę producenta, moc i model panela) zgodnie z zapisem §X ust. 5 ZO. 

3. Technologia PERC ( TAK – NIE) …………………………. zgodnie z zapisem §X ust. 6 ZO. 

4. System optymalizacji paneli fotowoltaicznych (TAK – NIE)- 

…………………………………………………………………………. ( podać nazwę producenta systemu i opisać 

sposób rozwiązania) zgodnie z zapisem §X ust. 7 ZO. 

5. Moc panela fotowoltaicznego ( w warunkach 800W/m2, NOCT, AM 1.5, temp. 20 stopni Celsjusza) równa  

lub wyższa niż 214,6W (TAK – NIE) …………………………………. zgodnie z zapisem §X ust. 8 ZO 

6. Aspekt społeczny As - liczba etatów na których wykonawca zatrudni (osób nowo zatrudnionych) przy 

realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności do wykonania robót budowlanych na umowę o pracę, 

osoby będące członkami grup społecznie marginalizowanych……………………………………… zgodnie z 

zapisem §X ust. 9 ZO. 

7. Oświadczam(y), że 

1) jestem(śmy) uprawniony(nieni) do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, 

2) posiadamy uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą procedurą oraz spełniamy warunki 

udziału. 

3) zapoznałem(liśmy) się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym wraz  

z załącznikami oraz zdobyłem(liśmy) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 

zamówienia i nie wnoszę do niego uwag. 

4) nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz nie zalegam(y) z opłacaniem, opłat oraz składek 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne 

i prawdziwe. 

5) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

6) cena oferty uwzględnia zakres robót budowlanych zgodny z warunkami podanymi w formularzu 

zapytania ofertowego i zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

FORMULARZ OFERTOWY 
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7) uwzględniłem(iśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury stanowiące integralną 

część ZO, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach 

Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że złożona oferta: 

nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług; 

prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku 

   
   

10. Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom: 
 

 
Lp. 

Nazwa i adres 

podwykonawcy 

(o ile jest to wiadome) 

Część zamówienia, której 

wykonanie zostanie 

powierzone 

podwykonawcom 

% wartość 

części zamówienia, której wykonanie zostanie 

powierzone podwykonawcom 

(kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi jej 

wypełniać) 

    
    

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności 

karnej z art. 233 kk oraz 305 kk 

 

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

(podpis(y) osób uprawnionych (data) 

do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 



Strona 12 z 24 

 

 

Załącznik nr 2 do ZO znak: HR/ZO/2/2017 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 

 
 

 

 
 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: „ Montaż instalacji 

fotowoltaicznej na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych 

Sadach”. Postępowanie znak: HR/ZO/2/2017 

 

 

działając w imieniu Wykonawcy*: 

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

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

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 

 

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję: nie jest powiązany z zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 

osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

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

przysposobienia,opieki lub kurateli, w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności 

karnej z art.233kk oraz 305 kk. 

 

* w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółki cywilnej) bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie w 

swoim imieniu składa każdy z Wykonawców. 

 

 

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

(pieczęć i podpis(y)osób uprawnionych (data) 

do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
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Załącznik nr 3 do ZO znak: HR/ZO/2/2017  - wzór umowy 

 

Zawarta w dniu……………… w Starych Sadach pomiędzy Hotel Robert’s Port Żegluga Pasażerska Robert 

Śliwiński, 11-730 Mikołajki, Stare Sady 4, NIP 845-00-10-445 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną 

przez: 
 

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

a   .................................................................................................................................... 

nr KRS (jeżeli dotyczy) ......................................................NIP............................................. REGON................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

1. ............................................................................ 

2. ............................................................................ 

o następującej treści: 
§ 1. 

1. Zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego z dnia …………….….. postępowanie znak: HR/ZO/2/2017, Zamawiający zleca 

a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej na terenie 

Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach, zwane dalej „przedmiotem 
umowy” lub „obiektem”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności wykonanie: 

1) dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia wchodzącego w skład instalacji fotowoltaicznej, 
2) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

3) wykonanie w imieniu Zamawiającego przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz uruchomienie 

instalacji. 

3. Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy (robót) określają: Zapytanie Ofertowe (ZO) wraz z wszystkimi  

załącznikami tj. dokumentacja projektowa pytania i odpowiedzi udzielone w czasie postępowania o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. 

4. Przedmiot umowy wykonawca wykona z nowych i nieużywanych własnych materiałów. Materiały powinny 

odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z 

określeniami art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 

5. Wykonawca oświadcza, że nie będzie używał do realizacji przedmiotu umowy żadnych materiałów zakazanych 

przepisami szczególnymi. 

6. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości 

materiałów i robót. 

7. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do budowy, jak również przedstawienia 

wyników tych badań. 

8. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1 musi być dostarczony i wyposażony w elementy mocujące w odpowiednich 

ilościach i spełniać normy bezpieczeństwa oraz minimalne parametry techniczne określone w dokumentacji 

projektowej, opisujące cechy techniczno-jakościowe przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, niezależnie 

od tego czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych w ust. 3 
 

§ 2. 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - ...........................dni od dnia podpisania umowy przez obie strony. 

 

§ 3. 

Strony ustalają następujący sposób wykorzystania placu budowy: 

1. Wykonawca na swój koszt przygotuje składowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracowników, po 

ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu. 
2. Wykonawca na swój koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej. 

3. Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren budowy i przekaże go zamawiającemu w terminie odbioru robót. 

4. Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia mające miejsce na placu budowy. 

5. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za znajdującą się w obrębie placu budowy infrastrukturę techniczną 

6. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru ...................... tel .................................................. 
7. Kierownikiem budowy z ramienia wykonawcy jest....................................tel…………………. 

 

§ 4. Odbiory 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu umowy objętego niniejszą umową, 

potwierdzone protokołem odbioru końcowego oraz przygotowaną dokumentacją umożliwiającą uzyskać pozwolenia 

na użytkowanie obiektu. 

2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym, że odbiór tych robót przez 

zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 4 

dni. 

3. Roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi  

pisemnie Zamawiającemu, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie tak, aby nie spowodować przerw w 

realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru 

niezbędne dokumenty określone przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający  powoła  komisję   i   dokona   odbioru   końcowego.   Rozpoczęcie   odbioru   końcowego   nastąpi 

w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
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5. Na co najmniej 5 dni przed dniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, 

dokumentację geodezyjna powykonawczą, oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót, protokóły z  

wyników badań, prób i sprawdzeń, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały i zainstalowane 

wyposażenie. 

6. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia 

poczynione w trakcie odbioru. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z 

powodu nie zakończenia prac, lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 
8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 

1) Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin. Fakt 

usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin  

usunięcia wad, określony w protokole usunięcia wad. 
2) Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie 

Wykonawcy do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania  

przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar i 

odszkodowań na zasadach określonych w § 12 niniejszej umowy, 

c) w przypadku niewykonania prac w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi – odstąpić od umowy z 

winy wykonawcy 

9. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, 

to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że 

zastosowane materiał, bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 

Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

 

§ 5. 

1. Do obowiązków Zamawiającegonależy: 

1) przekazania terenu budowy, 

2) zapewnienie nadzoru autorskiego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Wykonania przedmiotu umowy określonego §1 zgodnie z warunkami zawartymi w ZO wraz załącznikami, 

dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi normami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

2) Opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 (trzech) egzemplarzach i przekazanie jej 

Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed terminem zgłoszenia do odbioru końcowego całego zamówienia. 
3) Wytyczenia geodezyjnego nowych obiektów i wykonania inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót. 

4) Zorganizowania placu budowy, w tym: wykonanie komunikacji, ogrodzeń, instalacji i wszystkich innych czynności 

niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować 

prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 

zadania.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy. 
5) Koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 
6) Przestrzegania przepisów bhp i ppoż. 

7) Zapewnienia kadry I nadzoru posiadającym odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy. 

8) Zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. 

9) Utrzymania   porządku   na   placu   budowy   w   czasie   realizacji   prac   zapewniającego   bezpieczeństwo   na   

i wokół placu budowy. 

10) Likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 

30 dni od daty dokonania odbioru końcowego. 

11) Dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów leżących po stronie Wykonawcy, potrzebnych od uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektu stanowiącego przedmiot umowy. 

12) Przeprowadzenie i przedstawienie zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, pomiarów oraz 

niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych 

materiałów, 

13) Umożliwienie wstępu na teren budowy innym gestorom sieci, którzy będą we własnym zakresie (wcześniej 

uzgodnionym z zamawiającym i wykonawcą) równolegle prowadzić prace na terenie objętym przedmiotem 

umowy. 

14) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów 

dotyczących ochrony środowiska obciążają wykonawcę. 

15) Utrzymanie w czasie realizacji robót terenu budowy, z dążeniem do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, 

bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty 

potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat. 

16) Ponoszenie  odpowiedzialności  oraz  strzeżenie   przed   uszkodzeniem   i kradzieżą   materiałów   przeznaczonych 

do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji przedmiotu umowy (m.in. utrzymanie  

ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, 

aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie). 

17) Naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w okresie, w którym 

wykonawca był za nie odpowiedzialny,nie zależnie od przyczyn ich powstania. 

18) Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości materiałów, jakości robót 

wykonywanych z tych materiałów. 

19) Ponoszenie  odpowiedzialności  także  za szkody  i straty   spowodowane   przez  siebie  podczas   usuwania  wad   

w okresie gwarancji i rękojmi. 
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20) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń – naprawienie ich     

i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny. 

21) W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia wyrządzonej szkody. 

22) Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót zamawiającemu w  terminach  

określonych w §2. 

 
§ 6. Płatności 

1. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury lub rachunku, wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu, z uwzględnieniem 

potrąceń wynikających z Umowy na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu 

wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót. Okres rozliczeniowy będzie się kończył 25-tego dnia 

każdego miesiąca 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody 

dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności których 

termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie 

dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

3. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z 

żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

4. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o 

żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w 

terminie nie krótszym niż 7 dni oddnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 7 podważających zasadność bezpośredniej 

zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność  

takiej zapłaty lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

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. 

6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, 

będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust.4, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

udokumentuje jego zasadność zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w  

ust.5 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. 

7. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu 

sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
8. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN). 

9. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą 

wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w ust. 1., przedstawione Zamawiającemu 

wraz: 

1) z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone 

elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego 

będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót, 

2) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, 

3) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed 

upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z 

płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, 

4) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców w tym zakresie. 

10. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust.10, 

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia 

przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez 

Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu 

płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

11. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości 

dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 

12. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa ust.10 zawierające szczegółowe 

uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ  

na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności  

mających wpływ na tę wymagalność. 
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13. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o 

których mowa w ust.5 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w 

ust.5a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

14. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie 

zgłosi uwag, o których mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

15. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną   

za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub 

potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

16. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw 

lub usług. 

17. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty 

potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem 

wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty 

odpowiadającej dokonanej płatności. 

18. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni 

od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania 

płatności bezpośredniej zauzasadnioną. 

19. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do 

podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie  objętym 

zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 

20. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności 

bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za 

wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach za wykonane roboty 

pomiędzy cenami określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku 

wyłącznie kwotę należną na podstawie cen określonych Umową. 

21. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności 

bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy 

do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez 

Zamawiającego Wykonawcy. 

22. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich lub objęciu wystawionymi przez 

nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych 

robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

23. Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie płatne na 

konto: ............................................................................................................... 

24. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej na 

podstawie protokołu ostatecznego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jest otrzymania przez 

Zamawiającego.Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 5% wartości, o której mowa w §8 ust.1 Umowy. 

25. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku 

Zamawiającego kwotą wynagrodzenia. 

 

§ 7.  Warunki płatności 

1. Ryczałtowa wartość przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym Zapytaniem Ofertowym wynosi: 

……………………………..…zł (Słownie brutto………………………………..........………………………………...……), 

w tym podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę ………………………………………………… zł. 

(Słownie VAT …………………………), wartość przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto) 

wynosi…………………………………….zł. (Słownie netto………………………………………………………………) 

2. Wartość podana w §7 ust.1 może zostać zmieniona tylko zgodnie z zasadą określoną w art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 

kwietnia 1964r Kodeks Cywilny 

 
§ 8. Podwykonawcy 

1. Wykonawca   wykona   własnymi   siłami   następujące   roboty   budowlane   stanowiące przedmiot Umowy: …… 

……………….……. ………………… a Podwykonawcom   powierzy   wykonanie   następujących robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy: ………………………………………………………………….………………………. 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących 

przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania uchybienia i zaniedbania podwykonawców, dalszych 

podwykonawców , ich przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własne. 
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4. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia na roboty budowlane w ZO, Wykonawca może: 

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do 

powierzenia podwykonawcom; 

2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie; 

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie; 

4) zrezygnować z Podwykonawstwa 

5. Zawierający umowę z podwykonawcą wykonawca oraz zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę 

wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonane przez podwykonawcę. 

6. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym 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 zaleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw 

lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą, 

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty  

budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w  

Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót 

wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

4) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki 

wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 

wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, Zapytaniu Ofertowym oraz standardom 

deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy 

wobec Zamawiającego, 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie 

dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo, 

7) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli: 

a) zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane lub 

b) przedłożone Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwie. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia 

wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a 

przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o 

podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z ich wyceną, 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, a w przypadku projektu umowy 

przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

10. 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. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu. 

11. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust.10 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy  o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach: 

1) niespełniania przez project wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust.6, 

2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust.9, 

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone 

do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o 

podwykonawstwo ma być realizowana przez ………. (podmiot trzeci), na zasoby którego Wykonawca powoływał 

się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, 

4) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy 
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przez Podwykonawcę; 

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy 

od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego, 

6) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych 

robót, 

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego 

rozliczenie tych robot pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy, 

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie 

określonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt 

Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

13. 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 zawartej Umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem 

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych. 

14. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedłożenia w 

przypadkach określonych w ust.11. 

15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez 

Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie 

sprzeciwu. 

16. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część 

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §7ust.1 Umowy, oraz Umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany w ZO jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy 

Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50 000 zł. 

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez 

Zamawiającego. 

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub 

może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z podwykonawstwo odpis z 

Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi  

na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w 

imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

20. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta 

zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana 

zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust.9-15. 

21. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 19, stosuje się zasady określone 

w ust. 9-15. 

22. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem 

terminów określonych tą umową. 

23. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od 

wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy 

o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w 

przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

 
§ 9.  Gwarancja i rękojmia 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów 

przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy licząc od od daty Odbioru końcowego robót całego przedmiotu umowy na 

zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie 36 

miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy z poniższym zastrzeżeniem, że 

wymagany minimalny okres gwarancji producenta w odniesieniu do poszczególnych elementów składowych instalacji 

wynosi: 

1) moduły fotowoltaiczne: min.......................lat (ilość lat gwarancji zostanie wpisana po złożeniu ofert) 
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2) falowniki: min.............................lat,(ilość lat gwarancji zostanie wpisana po złożeniu ofert) 

3) konstrukcja nośna instalacji : min. 10 lat 

3. Dokumenty gwarancyjne wystawione przez siebie lub producenta urządzenia, zobowiązujący wystawcę dokumentu 

(gwaranta) do usunięcia wady fizycznej towaru lub do dostarczenia urządzenia wolnego od wad, jeżeli wady te 

ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru 

końcowego, jako załącznik do protokołu. 

4. Gwarancja obejmuje: 

1) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji, 

2) usuwanie  wszelkich  wad  i usterek  tkwiących  w przedmiocie  rzeczy  w momencie  sprzedaży  jak  i powstałych   

w okresie gwarancji, 

3) koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. 

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek: 

1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, 

2) normalnego zużycia wybudowanych obiektów lub jego części, 

3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w  

sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

6. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu 

serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają wykonawcę. 

7. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz uszkodzenie 

powstałe w czasie poprawnego zgodnego z instrukcją użytkowania. 

8. Zasady eksploatacji i konserwacji urządzeń zostaną określone w przekazanej przez wykonawcę „Instrukcji użytkowania    

I eksploatacji urządzeń”wraz z wykazem urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. 

9. Instrukcja   użytkowania  i eksploatacji   urządzeń   jest  zbiorem   szczegółowo  opracowanych  instrukcji   użytkowania    

I eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją. 

10. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z  przepisów  

prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść zamawiającego 

od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji. 

11. Jeżeli wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań 

gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób 

niezgodny z zasadami eksploatacji. 

12. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii sprzętu w okresie gwarancji telefonicznie, faksem oraz drogą  

mailową w godzinach od 08.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Zgłoszenie awarii po godz. 16.00 będzie traktowane, jak zgłoszenie o godz.08.00 następnego dnia roboczego. 

Zgłoszenia  awarii  będą  przyjmowane  pod  nr  tel./faksu  ……………………………  lub   adres  poczty      elektronicznej 

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

13. Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone faksem lub mailem. 

14. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia wady i/lub awarii na nr faksu lub adres poczty elektronicznej, z którego 

zostało wysłane zgłoszenie. 

15. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu w godz. 8.00 -15.00 lub innych godzinach 

uzgodnionych z Zamawiającym. 

16. W przypadku, kiedy Wykonawca uzna za konieczna naprawę elementów przedmiotu umowy, w szczególności  

urządzeń w serwisie Wykonawca zapewni: 

1) odbiór na własny koszt wadliwych elementów przedmiotu umowy, w szczególności urządzeń w terminie 

nieprzekraczającym 5 dni roboczych; 

2) dostawę naprawionych elementów przedmiotu umowy, w szczególności urządzeń na własny koszt w terminie nie 

przekraczającym 7 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis, a w uzasadnionych przypadkach w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od odebrania elementów przedmiotu umowy, w szczególności urządzeń 

z siedziby zamawiającego; 

3) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 14 dni roboczych od dnia odebrania wadliwych 

elementów przedmiotu umowy, w szczególności urządzeń z siedziby zamawiającego, wykonawca zobowiązuje się 

do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia nowych elementów przedmiotu umowy, w szczególności urządzeń 

zastępczych o parametrach równoważnych z oferowanymi. 

17. Koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszty transportu przedmiotu umowy naprawianego 

w ramach gwarancji pokrywa wykonawca. 

18. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej elementów przedmiotu umowy, w szczególności urządzeń Wykonawca 

zobowiązany jest do ich wymiany na nowe w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady. 

19. W przypadku awarii elementów przedmiotu umowy, w szczególności urządzeń , która nie została usunięta w terminie 21 

dni, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementów przedmiotu umowy, w szczególności urządzeń na nowe o 

parametrach nie gorszych od uszkodzonych. Wymiana sprzętu na nowy nastąpi najpóźniej w 22 dniu od momentu 

zgłoszenia. 
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20. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie terminów, o których mowa w §9 ust. 2 pkt.1)- 

4) jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w 

ciągu roku od dnia ujawnienia wady. 

 
§10. Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z 

okoliczności wymienionych ust. 2 i 3 poniżej, z uwzględnieniem niżej podanych warunków ich wprowadzenia. Zmiany nie 

istotnych postanowień Umowy są dopuszczalne w każdym czasie. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić 

za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający   określa   następujące   okoliczności   zmiany   terminu   ustalonego   w   §   2   ust. 2   niniejszej   umowy,   

w szczególności: 

1) wstrzymania robót przez zamawiającego, 

2) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w 

szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, 

przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3) wystąpienia konieczności wykonania zamiennych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, udzielenia 

zamówień dodatkowych lub uzupełniających, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

4) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy 

administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

5) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są 

zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w 

którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

6) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, 

7) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 

8) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 

staranności, 

9) w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, 

wprowadzanych na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, 

10) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp. 

11) nieuzyskania planowanego dofinansowania, dotacji, pożyczki, środków kredytowych dofinansowania ze środków 

Unii Europejskiej, 

3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania 

przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

1) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w §11 niniejszej 

umowy, 

2) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a 

wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem 

nienależytym przedmiotu Umowy, 

3) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub skutkujących niemożliwością wykonania lub 

należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

4) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy, 

5) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych 

dla danego elementu robót budowlanych, dostaw, 

6) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urządzeń i wyposażenia 

będzie korzystna dla Zamawiającego oraz spowoduje poprawę parametrów technicznych, jakości, sprawności, 

wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego urządzenia lub wyposażenia, 

7) wycofania z produkcji określonego rodzaju przedmiotu zamówienia, niedostępności na rynku materiałów lub 

urządzeń wskazanych w Dokumentacji projektowej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z 

rynku tych materiałów lub urządzeń, 

8) ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa 

budowlanego w Dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust.   

1 niniejszej umowy. 

4. W przedstawionych  w ust. 2  pkt.1)   -11)   przypadkach  wystąpienia  opóźnień,  strony  ustalą  nowe   terminy,  z tym,   

że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub 

przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez wykonawcę i zaakceptowane przez 

zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.2 pkt.1). 
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5. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, 

tempo robót według zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, zamawiający może polecić 

wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami 

obciążają wykonawcę. 

 
§11. Roboty zamienne 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót 

zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie 

niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień Odbioru robót 

przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

2. Za roboty zamienne uważać się będzie roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań materiałowo- 

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w Dokumentacji projektowej, których potrzeba 

wykonania wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 

3. Za roboty zamienne uważać się będzie także roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań materiałowo- 

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w Dokumentacji Projektowej - o ile są korzystne 

dla Zamawiającego, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności: 

1) podwyższeniem walorów techniczno-eksploatacyjnych, 

2) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 

realizacji przedmiotu Umowy lub obniżenie kosztów eksploatacji (np. materiałów eksploatacyjnych, serwisu itd.) 

wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót lub kosztów eksploatacji 

przedmiotu umowy 

3) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu 

realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

Umowy, 

4. Podstawę wykonania robót zamiennych stanowić będzie informacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzona 

przez Zamawiającego w „Protokole konieczności (wykonania robót zamiennych)”, który powinien zawierać: zakres 

robót zmiennych, uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy, określający różnicę pomiędzy 

wartością robót podlegających zamianie, a wartością robót określonych do wykonania jako zamienne. Zamawiający 

wyraża zgodę na wykonanie robot zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu. 

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogą być jedynie prace 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

6. Płatności za roboty zamienne odbywać się będzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego „Protokołu 

konieczności (wykonania robót zamiennych)”, o którym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad określonych 

w §6 Umowy. 

7. W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawcę oprócz informacji określonych w ust.3 Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć sporządzony project zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. 

8. Wykonanie robot zamiennych Strony zobowiązane są potwierdzić w formie pisemnego aneksu. 

9. Odbiory robót zamiennych będą dokonywane wg zasad określonych w §4 niniejszej Umowy. 

10. Wprowadzenie robót zamiennych nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w §7 ust.1  

niniejszej Umowy. 

11. W przypadku wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych powodujących zmniejszenie wartości robót danego 

elementu robót, wynagrodzenie, o którym mowa w §7 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o wartość różnicy między 

kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg następujących zasad Wykonawca 

powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 

czynników produkcji nie wyższych od średnich cen Materiałów, Sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie 

(SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana jako średnie) za okres ich wbudowania oraz nakładów 

rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono 

nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych 

przez Zamawiającego. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowananie zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu Zamawiający wprowadzi korektę. 

 
§12. Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca: 

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umową, powodując ich wadliwość, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego 

powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaji wyznaczającego odpowiedni termin do ich usunięcia; 

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 10 dni i pomimo dodatkowego 

pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dodatkowego wezwania, 

3) pozostaje w zwłoce tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie dochowanie Terminu zakończenia robót, 

4) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności bez zgody 

Zamawiającego, 

5) jeżeli suma kar umownych za zwłokę, należnych od Wykonawcy przekroczy 20% Ceny ofertowej brutto; 

6) daje lub proponuje bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek osobie, jakąkolwiek korzyść majątkową, prezent, 

gratyfikację, prowizję lub inną wartościową rzecz, jako zachętę lub nagrodę: 

a) za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego z Umową i niezgodnego 

z prawem albo Umową lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego z Umową i zgodnego z 

prawem lub Umową, 
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b) jeśli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego pełnomocników lub Podwykonawców, daje lub proponuje 

(bezpośrednio lub pośrednio)komukolwiek jakąkolwiek taką zachętę lub nagrodę. 

7) Zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy. 

8) nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 

przez Zamawiającego złożonego na piśmie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

9) w razie konieczności: 

a) 2-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub 

b) dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy 

Podwykonawcy lub  Dalszemu  Podwykonawcy,  którzy  zawarli  zaakceptowane  przez  Zamawiającego  Umowy  

o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu 

Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną 

przed odstąpieniem od Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem złożonym w siedzibie 

Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni; 

2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 30 dni; 

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego zestawienia wartości 

wykonanych robót w terminie 60 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w 

szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych; 

4) na skutek polecenia Zamawiającego (bez szczególnego powodu) przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót 

trwa dłużej niż 60 dni; 

5) Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia 

oraz po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiającemu do  

spełnienia zobowiązania. 

6) Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem złożonym w siedzibie 

Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o dstąpieniu przez Zamawiającego. 

 
§13. Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od Umowy 

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

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczyć 

przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, 

materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego 

rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku nie zgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, 

Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone 

lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego 

majątku Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót 

przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. 

5. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z dokumentów Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej 

sporządzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w związku z wykonywaniem Umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swoje ryzyko i 

koszt. 

7. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego 

dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

8. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy 

protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia 

Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 

9. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego 

do realizacji innych robót nie objętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w 

celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

10. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót i 

wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej 

faktury. 

11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o  

roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie 

rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nie 

nadające się do wbudowania w inny obiekt. 
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12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty 

związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od Umowy. 

 

 

§14. Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) za zwłokę w stosunku do Terminu zakończenia robót w wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy Terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót,  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji 

jakości – w wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad,  

3) Za nie dotrzymanie terminu o którym mowa w §9 ust. 15 od przesłanego zgłoszenia, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę, po czasie wskazanym w 

ofercie Wykonawcy czasu reakcji na usunięcie awarii .  

4) Za nie dotrzymanie terminów, o których mowa w §9 ust. 17 pkt. 1)-2), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 200,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

5) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% Ceny ofertowej brutto. 

Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych należnych do dnia odstąpienia oraz do roszczeń 

z tytułu rękojmi i gwarancji odnośnie do prac dotychczas wykonanych, 

6) za nie przedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 

albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w 

wysokości 500,00 złotych za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmianę, odpis Umowy lub 

jego zmianę,  

7) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 500,00 zł za każde 

dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

8) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w 

wysokości 300,00 złotych za rozpoczęty dzień zwłoki, 

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub 

usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 300,00 złotych za każde 

naruszenie, 

10) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż 

Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z 

zasadami określonymi Umową - w wysokości 1% Ceny ofertowej brutto, 

11) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robót z przyczyn obciążających Wykonawcę trwające powyżej 10 dni w 

wysokości 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót,  

12) w przypadku rażącego naruszenia podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających z Umowy, w 

szczególności naruszenia obowiązku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony 

przeciwpożarowej, przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiający jest uprawniony 

do nałożenia kary umownej w wysokości 500,00 złotych polskich, za każde naruszenie stwierdzone wpisem do 

Dziennika Budowy. 

2. Wykonawca, w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania zawartego w  postanowieniu §15 ust. 1 i 6 Umowy, 

zobowiązuje się zapłacić karę umowną, na rzecz Zamawiającego: 

1) z tytułu niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, wynikającego z §15 

ust. 6 pkt 1) Umowy - w wysokości 1500,00 zł za każde brakujące ½ etatu w stosunku do liczby etatów wynikającej z 

oferty Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników 

będącymi członkami grup społecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z §15 ust. 6 pkt 1) 

Umowy. 

2) za nieprzedłożenie każdego z dokumentów, o których mowa w §15 Umowy, w wysokości 350,00 złotych brutto - za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

3. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po 

upływie terminu jej zapłaty.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych, 

jeżeli wartość kary umownej jest niższa od poniesionej szkody. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% Ceny ofertowej 

brutto. za nie przystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę w 

terminach określonych Umową w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

2) za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem umowy określone w § 1 zapłaci 

Wykonawcy odsetki ustawowe. 

3) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub dokumentów koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w 

wysokości 0,1 % Ceny ofertowej netto za każdy dzień zwłoki 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. 

7. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z wierzytelnościami wynikającymi z faktur 

wystawionych przez Wykonawcę. 

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z Umowy. 
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9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów 

10. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 

11. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli 

poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

12. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy. 

 

§15. 

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności z grup społecznie marginalizowanych 

(przedmiotowy paragraf będzie miał zastosowanie w przypadku zadeklarowania zatrudnienia osób 

w ramach kryterium Aspekt Społeczny) 

1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się: 

1) zatrudnić do realizacji przedmiotu zamówienia, osoby będące członkami grup społecznie marginalizowanych1. 

Wskazane osoby muszą zostać zatrudnione, na podstawie umowy o pracę w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu 

pracy, gdzie niepełny wymiar czasu pracy nie może być niższy niż ½ etatu, przy czym suma wymiaru czasu pracy w 

przeliczeniu na etat nie może być mniejsza niż …… etatów (ilość zostanie wpisana zgodnie z oświadczeniem 

wykonawcy złożonym w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do ZO), przyjmując, że pełny wymiar czasu pracy 

pracownika stanowi jeden etat; 

2) zatrudnić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia realizacji usługi, na podstawie umowy o pracę osoby, 

o których mowa w pkt 1), i przekazać ich wykaz, o którym mowa w ust 3 Zamawiającemu. 

3) składać, do dnia 10 każdego miesiąca, pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 i 2.  

Zapis ust. 3, 4 i 8 stosuje się odpowiednio. 

4) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałej liczby etatów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) do końca 

obowiązywania umowy 

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 

do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W terminie o którym mowa w ust. 1 pkt 2) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 

oświadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, które będą wykonywały osoby (osoba) wymienione w ust. 1 pkt 

1), a także umożliwić Zamawiającemu w trakcie realizacji   zamówienia   podjęcie   czynności   kontrolnych,   o  których   

mowa  w  ust.4 i przedstawić na każde żądanie Zamawiającego dowody zawarcia z  tymi osobami umowy o pracę w 

szczególności:  

1) zaświadczenie z powiatowego  urzędu  pracy  potwierdzające, że  osoba (osoby)  o których mowa  w ust. 6 w 

dacie zawarcia umowy z Wykonawcą posiadała status osoby bezrobotnej   w dacie zawarcia z nią umowy o pracę z 

Wykonawcą; 

2) zaświadczenie  z  powiatowego  urzędu   pracy   potwierdzające,  że  osoba (osoby)  ), o których mowa w ust. 1 

pkt 1) w dacie zawarcia umowy z Wykonawcą posiadała status osoby poszukującej pracy w dacie zawarcia  z nią  

umowy o pracę z  Wykonawcą; 

3) orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności lub orzeczenie o 

długotrwałej niezdolności do pracy  lub  dokument potwierdzający niepełnosprawność tej osoby w rozumieniu 

właściwych przepisów  państw  członkowskich  Unii  Europejskiej   lub  Obszaru  Gospodarczego   o długotrwałej 

niezdolności  do pracy,  

 W/w dokumenty powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę  danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności bez imion, nazwisk,  adresów,  nr PESEL pracowników 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności o 

których mowa w §1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamówienia: 

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w §15 ust.1 

pkt 1) niniejszej umowy, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w §14 ust. 2 Umowy.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewywiązania się Wykonawcy  

z obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 

                                                 
1 Grupy społecznie marginalizowane zostały określone w opisie społecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w ZO 
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7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu (oświadczenia), o którym mowa w ust. 3, ust. 1 pkt 3) lub dowodów 

poświadczających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z 

pracownikami wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym 

świadczeniu usług w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4, będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności w 

zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług, w liczbie i wymiarze czasu 

pracy zadeklarowanymi przez Wykonawcę, oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych, o których mowa w §10 

ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy. Niezależnie od powyższego Zamawiający poinformuje właściwe organy kontrolne celem 

zbadania czy osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym 

świadczeniu usług wykonywały pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy 

8. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z osobą(ami), o których mowa w ust. 1 pkt 1) Wykonawca zobowiązany jest 

do zatrudnienia niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od rozwiązania umowy innej osoby spełniającej kryteria, o 

których mowa  w ust. 1 pkt 1). 

  

§16. Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązuję się rozwiązywać na drodze 

wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez Sąd  

Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz Inspektorów Nadzoru, jak również zapytania i 

odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miły zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 

budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 

4. Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur I dokumentów sporządzonych przez Wykonawcy jest język polski. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla 

Wykonawcy i Zamawiającego 

 

 

 

 
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 


