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I. Zaproszenie do składania ofert 

31.01.2020 

Data   

 

FUNDACJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ  
ul. Dworcowa 20 
28-340 Sędziszów 
 

Dane identyfikacyjne zamawiającego 

 

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w trybie procedury rozeznania rynku określonej  
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ” 
 

Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy budynku internatu 

Zespołu Szkół CKR im. M. Rataja w Krzelowie 
 

 

a) Opis przedmiotu zamówienia 

 Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy budynku internatu 

Zespołu Szkół CKR im. M. Rataja w Krzelowie  
Przedmiot zamówienia obejmuje materiały, robociznę oraz zapewnienie na własny koszt transportu 

odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 
Prace remontowe winny być przeprowadzone w oparciu o obowiązujące normy. Powinny być 
wykonywane pod ścisłym nadzorem osoby koordynującej wykonanie robót.  

Materiały, które zostaną użyte podczas wykonywania prac remontowych powinny posiadać aktualne 
atesty, certyfikaty oraz winny zostać dopuszczenie do stosowania. Odpowiedzialność za jakość 

wykonywanych prac oraz użytych materiałów ponosi Wykonawca. Poz. 2.16 przedmiaru np. klon - szczep 
na pniu, irga szczepiona na pniu - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia 

 
Termin wykonania zamówienia: do 28.02.2020r  (zamawiający dopuszcza zmianę terminu w przypadku 
wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót) 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Przedmiar robót w ujęciu kosztorysowym  
CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
 
          34953300-5 Chodniki  

 
Dopuszcza się zmiany warunków umowy zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy. Zmiana umowy 
zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na 
skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego 
wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne. 
Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest 
dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych 
prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia 
okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie: 
1) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla beneficjenta lub 
2) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe 
wykonanie danego zadania w całości.  
Wszystkie wymienione materiały, urządzenia w dokumentach dotyczących zadania tj. m.in. przedmiarze 
robót w ujęciu  kosztorysowym, mogą być zastąpione przez inne równoważne posiadające te same bądź 
lepsze parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne co urządzenia, materiały określone przez 
Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności należy do Wykonawcy. 
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Jeżeli w dokumentach dotyczących zadania tj. m.in. przedmiarze wskazano nazwy zwyczajowe lub produkty 
konkretnych producentów, to nie mają one na celu naruszenia konkurencyjności a jedynie sprecyzowanie 
oczekiwań jakościowych i określenie cech technicznych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym. 
 

b) Warunki udziału w postępowaniu 

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy: 
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania,  

2. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują  odpowiednim  potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,  

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie zamówienia,  

  
 

c) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

1. Cena 95  % 
2. Aspekty społeczne(klauzule) 5  % 

d) Opis sposobu przyznawania punktacji 

W kryterium „cena” (Kc), zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą: 
 

Kc = (C min / C x) * 95 pkt * 100% 

 gdzie: 

Kc = ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „cena”, 
C x = cena zaoferowana w ofercie badanej, 
C min = najniższa zaoferowana cena spośród badanych ofert. 
 
Liczba punktów (maksymalnie–5 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „aspekty społeczne”(Ks) 

zostanie obliczona w następujący sposób:  
Kryterium Aspekty społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 5pkt  w przypadku spełnienia niniejszego 
kryterium, opisanego szczegółowo poniżej. 
Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0pkt. 

 Weryfikacja na podstawie oświadczenia  

W oparciu o klauzulę zatrudnieniową Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy: 
1. Spółdzielnie socjalne w rozumieniu Ustawy  z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 

(Dz.U. Nr 94, poz. 651 ze zm.) 

2. Te z podmiotów, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są zakładem 

pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną   i zawodową integrację osób 

będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności:  

a. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.,  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 

2011 nr 127 poz. 721 z póź.zm.) – Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP 

określa, iż Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 50% zatrudnionych u 

niego pracowników w okresie ostatnich 12 m-cy stanowią osoby niepełnosprawne  

b. osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

o  instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065) – Wymóg ten Zamawiający uzna za 

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ponad 30% osób zatrudnionych u niego w okresie 

ostatnich 12 m-cy stanowią osoby bezrobotne 
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3. Co najmniej 30% osób skierowanych do wykonania zadań w ramach niniejszego zamówienia musi 

należeć do jednej lub więcej kategorii, o których mowa powyżej. 

4. Zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, którego oferta 

została wybrana jest możliwa wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Ryzyko opóźnienia w 

wykonaniu zamówienia w takiej sytuacji obciąża Wykonawcę.  

 

Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą. 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera 
ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie , wzywa wykonawców, którzy złożyli 
te oferty do złożenia ofert dodatkowych. 
 

 

 

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia 

1. Wykluczeniu podlegają Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postepowaniu  
2. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe 
z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt 3 Wytycznych1. 
3. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
Wykonawcy,  a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki 
cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  z przepisów prawa lub nie został 
określony przez Instytucję Zarządzającą  w wytycznych programowych, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli. 

 
 

f) Termin składania ofert 

Termin składania ofert upływa w dniu 
godz.10:00 

otwarcie ofert godz.:10:15 w siedzibie zamawiającego 

dzień miesiąc rok 

18 02 2020 

 

g) Termin realizacji zamówienia 

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji 
zamówienia upływa w dniu 
 

dzień miesiąc rok 

28 02 2020 

       

h) Ofertę należy złożyć w: FUNDACJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ  
ul. Dworcowa 20 
28-340 Sędziszów 

biuro.fundacja.pir@wp.pl 
należy podać: adres, adres mailowy, nr fax 

 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.  
 

                                                           
1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ” 
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i) Akceptowalne formy składania ofert2: 
listem, pocztą kurierską, drogą 
elektroniczną lub złożone osobiście u 
wystawcy zapytania ofertowego. 

Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zamawiający 
niezwłocznie zwraca oferentom. 
 

j) Wykonawca składa ofertę obejmującą całość zamówienia, niedopuszczalne jest składanie 
ofert częściowych, wariantowych. 

k) 1. Odrzuceniu podlegają oferty: 

a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,  

b) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,  

złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub 
kapitałowych na podst. dział 6.5.2 pkt 2 ,3 : Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020 

c) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.  

l) zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 
przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi lub roboty budowlane, polegających na 
powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, 

 

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty. 
Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie sztywno skalkulowane kwoty na sfinansowanie 
zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia indywidualnych negocjacji dotyczących ceny 
z każdym lub jednym z Wykonawcą, jeżeli zaproponowane ceny przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
 

 

 

 

 

(czytelny podpis Beneficjenta/osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Oferty mogą zostać przesłane listem, pocztą kurierską, drogą elektroniczną lub złożone osobiście u wystawcy zapytania ofertowego. 
Dowodem przekazania oferty może być pokwitowanie odbioru oferty. Oferta złożona elektronicznie,  w przypadku jej wyboru jako 
najkorzystniejszej winna zostać dostarczona w formie oryginału. 
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Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

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

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/; 

FUNDACJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ  

ul. Dworcowa 20 

28-340 Sędziszów 

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

postępowaniem.  

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

dokumentacja postępowania : Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020, podmioty uprawnione do 

przeprowadzenia kontroli projektu. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości projektu tj. 5 lat od ostatniej płatności 

w projekcie  

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

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

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

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

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

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

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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 II. FORMULARZ OFERTY 
 

1. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
pn.: 
Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy budynku internatu Zespołu Szkół CKR im. M. 

Rataja w Krzelowie 

 

Zamawiający:  

FUNDACJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ  
ul. Dworcowa 20 
28-340 Sędziszów 

 
2. Oferta złożona przez: 

2.1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy* / Pełnomocnika podmiotów występujących 

wspólnie*: 
 
 

 

 
 

Zarejestrowany adres Wykonawcy * / Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie*: 

ulica:  nr     

kod  miejscowość    
 

województwo  e-mail:    
 

tel.  fax    
 

NIP  REGON    
 
 

Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenia zamówienia 

wyznaczamy 

   

3. Oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami zapytania ofertowego, 

wykonanie zamówienia za cenę brutto zł (słownie:                                                     ),  

tj.: 

  zł netto + zastosowana  % stawka VAT. 
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4. Oświadczamy, że przyjmujemy termin realizacji zamówienia do 28.02.2020r.  

5. Na wykonane roboty budowalne będące przedmiotem zamówienia udzielamy 

gwarancji wynoszącej 60 miesięcy. 

6. Oświadczamy, że przyjmujemy 30-dniowy termin płatności faktury, licząc od daty jej 

otrzymania przez zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że roboty budowlane stanowiące przedmiotu zamówienia wykonamy 

siłami własnymi* / podwykonawcy(om) powierzony zostanie następujący zakres    

robót* 

 

a pozostały zakres robót zrealizujemy siłami własnymi*. 

 
8. Oświadczamy, że: 

 
8.1. zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, dokonaliśmy wizji terenu i akceptujemy 

bez zastrzeżeń i ograniczeń oraz w całości jego warunki, w tym postanowienia 
umowy. 

 

8.2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od daty wyznaczającej 
termin złożenia oferty. 

8.3. w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć 
umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego (zgodnie z zasadą 

konkurencyjności)  

ja, niżej podpisany, działając w imieniu własnym/reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana  
w nagłówku, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych,  
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że  

Spełniam warunki ubiegania się o zamówienie, tj.: 
1. Reprezentowany przeze mnie podmiot: 

a. posiada  kompetencje do wykonywania działalności oraz wiedzę; 

b. posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji tego rodzaju zamówienia; 

c. pozostaje w kondycji finansowej zapewniającej realizację zamówienia; 

d. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia   

                                                                                          

2. Oświadczam, że spełniam/ nie spełniam kryterium aspektów społecznych(*) 

3. oświadczam, że  nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
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4. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 

 

Oferta zawiera następujące załączniki: 

1.   kosztorys ofertowy 

 
 

 

 

 
(miejscowość, data) (Imię, nazwisko, pieczęć i podpis/y 

osoby/osób 

upoważnionych do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

(*) niepotrzebne skreślić 
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III. Wzór Umowy 

UMOWA 

 

zawarta dnia …………………… w ………………….. pomiędzy: 

……………………………. 

…………………………….  
reprezentowaną  przez: 
 …………………………………. 

………………………………….. 
zwaną dalej: "Zleceniodawcą" 

a 

……………………………………… 

…………………………………….. 

reprezentowany przez : …………………………….. 

zwanym dalej: “ Zleceniobiorcą”. 

§ 1 
Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:  

Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy budynku internatu Zespołu Szkół CKR im. M. Rataja  

w Krzelowie zgodnie ze złożoną ofertą. 

§ 2 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wymienione w § 1 czynności wykonać w terminie do dnia 

28.02.2020r. 

2. Zleceniobiorca udziela 60 m-cy gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru robót.  

§ 3 

1. Za prawidłowe wykonanie wymienionych w § 1 czynności Zleceniobiorca otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości:   

…………………………… zł brutto (słownie: ………………………/100). 

2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy to wynagrodzenie ryczałtowe.  
3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury wystawionej 

na podstawie podpisanego końcowego protokołu robót do Zleceniodawcy. 
4. Zleceniodawca informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest 

od terminu wpłynięcia na konto Zleceniodawcy środków przeznaczonych na pokrycie 
wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim 
Zleceniobiorca i może ulegać opóźnieniom. Zleceniobiorcy nie przysługują z tego tytułu 
odsetki. 

§ 4 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecone czynności w miejscu wskazanym przez 

Zleceniodawcę 
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2. Zleceniobiorca  ponosi  odpowiedzialność  za  ewentualne  uszkodzenia  kabli 

telekomunikacyjnych, energetycznych, sieci  wodociągowych i kanalizacyjnych itp. powstałych  w  

trakcie  wykonywania  przedmiotu  zamówienia. 

3. Do podstawowych obowiązków Zleceniobiorcy należy: 

a) pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody 
organizacyjno – techniczne stosowane na terenie robót, 

b) odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu 
wad w okresie gwarancji i rękojmi, 

c) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w związku z 
wykonywaniem przedmiotu umowy, za szkody wyrządzone osobom trzecim jak również za 
szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków w związku z prowadzonymi robotami, 

d) ponoszenie odpowiedzialności za dopuszczenie do wykonywania prac będących 
przedmiotem umowy osób nie posiadających wymaganych obowiązującymi przepisami 
uprawnień i ewentualne następstwa ich działalności, 

e) utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące 
usuwanie zbędnych materiałów, śmieci i odpadów, 

f) prowadzenie robót w sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób postronnych, 
g) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Zleceniobiorcę w tym dokonania na 
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 
obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 

h) zapewnienie transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 
i) jako wytwarzającego odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. 
zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn zm.), 

j) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz normy 
stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. atestów 

k) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych 
przy odbiorze, 

4. Z uwagi na to, że roboty wykonywane będą w obrębie czynnego obiektu ZSCKR w Krzelowie oraz 

DDP ARKADIA Wykonawca musi w sposób szczególny zabezpieczyć teren wykonywania robót 

przed dostępem osób trzecich, udostępnić do bezkolizyjnego użytkowania ciągi piesze i jezdne, 

prowadzić prace w sposób jak najmniej uciążliwy aby nie dezorganizować pracy w/w jednostek. 

§ 5 

1. Zleceniobiorca powierzy/zobowiązuje się nie powierzać* zleconych w niniejszej umowie czynności 

do wykonania osobom trzecim zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Zleceniobiorca w przypadku powierzenia zleconych czynności ponosi za podwykonawców 

odpowiedzialność jak za działania własne. 

§ 6 

1. W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób 
nienależyty Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub anulowania 
zlecenia bez odszkodowania. 

2. Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych. 

3. Kary te będą naliczane w następujący sposób: 
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1. Zleceniobiorca płaci Zleceniodawcy kary umowne: 

a. 0,2% wynagrodzenia umownego brutto umowy za każdy 
dzień opóźnienia w protokolarnym odbiorze przedmiotu 
umowy  

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 
lub w okresie gwarancji w wysokości 0,3% wartości robót, 
których dotyczy wada za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad 

c. za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn zależnych od 
Zleceniobiorcy 10% wysokości wynagrodzenia umownego 
brutto 

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych KC. 

4. Zleceniodawca płaci Zleceniobiorcy kary umowne: 

 za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn zależnych od Zleceniodawcy 10% wysokości 
wynagrodzenia umownego brutto (z wyłączeniem przypadków odstąpienia od umowy lub 
ograniczenia jej przedmiotu w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy) 

5. Strony zgodnie postanawiają, że zapłata kary umownej nastąpi w terminie 7 dni od daty 
wystąpienia z żądaniem zapłacenia kary przez każdą ze stron. W razie opóźnienia 
Zleceniobiorcy w zapłacie, Zleceniodawca może potrącić należną mu karę wraz z ustawowymi 
odsetkami z dowolnej należności przysługującej Zleceniobiorcy względem Zleceniodawcy. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji umowy, kary umowne będą liczone od 
nowych terminów. 

 
§ 7 

1. Umowa może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia 

zakresu robót. 

1.1.1. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Zleceniobiorcy w przypadku zmiany 
obowiązującej stawki VAT. 

1.1.2. Zleceniodawca może zmienić termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 
 ujawnienia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej 

niezinwentaryzowanej geodezyjnie, instalacjami wewnętrznymi 
 wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożlwiających 

prowadzenie robót budowlanych, 
 zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych 

rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności 
w przypadku konieczności realizowania umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, 

 wprowadzenia robót zamiennych  

1.1.3. Termin wykonania umowy może zostać wydłużony maksymalnie o czas opóźnienia 
spowodowanego okolicznościami określonymi powyżej. 
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1.1.4. Pozostałe zmiany: 
 Przypadki losowe (np. katastrofy lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe 

do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść umowy. 
 Zmiany osób realizujących zadanie, których Zleceniobiorca wskazał w swojej 

ofercie, pod warunkiem że proponowane przez Zleceniobiorcę nowe osoby 
będą spełniały wymagania określone w zapytaniu ofertowym, 

 Zmiany podwykonawcy po uzyskaniu zgody (akceptacji) Zleceniodawcy. 
 

2. Zmiana umowy powodująca zmniejszenie zakresu robót jest dopuszczalna, jeżeli na skutek 

wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego 

wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się 

zbędne.  

 

3. Zmiana umowy powodująca zwiększenie zakresu robót jest dopuszczalna, jeżeli do 

prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych 

dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie: 

a. tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów lub 

b. danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie 
jest możliwe wykonanie danego zadania w całości. 
 
4. Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  

§ 9 
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po  2 dla Zleceniodawcy 1 dla 

Zleceniobiorcy 

 
 
 
 _________________        _________________ 
      Zleceniodawca             Zleceniobiorca 
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TEREN ZEWNĘTRZNY - Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzi-
nego z funkcją handlową (apteka) z przeznaczeniem na dzienny dom pobytu seniora wraz z realizacją niezbędnej infras-
tuktury technicznej

1 Poszerzenie podjazdu z miejscami parkingowymi
1

d.1
KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

120 m2 120,0000
RAZEM 120,0000

2
d.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

180 m2 180,0000
RAZEM 180,0000

3
d.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

m2

180 m2 180,0000
RAZEM 180,0000

4
d.1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 20 cm

m2

180 m2 180,0000
RAZEM 180,0000

5
d.1

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 10

m2

180 m2 180,0000
RAZEM 180,0000

6
d.1

KNR 2-31
0401-05

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w grun-
cie kat.I-II

m

poz.8 m 45,0000
RAZEM 45,0000

7
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.8*0,20*0,25 m3 2,2500
RAZEM 2,2500

8
d.1

KNR 2-31
0403-01
analiza indy-
widualna

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias-
kowej
[6x20]

m

45 m 45,0000
RAZEM 45,0000

9
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

180 m2 180,0000
RAZEM 180,0000

10
d.1

KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 10

m2

180 m2 180,0000
RAZEM 180,0000

2 Reprofilacja powierzchni przy budynku i wokół podjazdu
11

d.2
KNR-W 2-
01 0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

200 m2 200,0000
RAZEM 200,0000

12
d.2

KNR-W 2-
01 0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

200 m2 200,0000
RAZEM 200,0000

13
d.2

KNR-W 2-
01 0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humu-
su
Krotność = 10

m2

poz.11 m2 200,0000
RAZEM 200,0000

14
d.2

KNR 2-21
0401-04
analiza indy-
widualna

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawoże-
niem

m2
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200 m2 200,0000

RAZEM 200,0000
15

d.2
Dostawa i
montaż
analiza indy-
widualna

Ławka wraz z montażem kpl

4 kpl 4,0000
RAZEM 4,0000

16
d.2

KNR 2-21
0301-01

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim
w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m

szt.

5 szt. 5,0000
RAZEM 5,0000
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