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1. Tryb udzielenia zamówienia. 

Przedmiotowe postępowanie dotyczy zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż 
progi unijne i prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego,  Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej w dalszej części SWZ „ustawą”.  
 

2. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego oświetlenia. W ramach opracowania projektuje 

się: budowę kablowej sieci nN – oświetlenia uliczne - dł. trasy 288m. Należy zamontować nowe 

słupy oświetleniowe z wysięgnikami na fundamentach dobranych do konstrukcji słupa. 

Fundamenty zabudować poziomując 2 cm nad teren zielony. Projektowane słupy konstrukcji 

stalowej z blachy ocynkowanej gr. min 4mm z wysięgnikami o długości 1m dla latarni ulicznych. 

Słup z wysięgnikiem musi zapewniać wysokość zawieszenia oprawy - h=8m. Oprawy oświetlenia 

ulicznego - projektowane słupy oświetlenia ulicznego wyposażyć w oprawy: - LED 50W min. 

6812Lm – 9kpl. Oprawy z odbłyśnikiem asymetrycznym z rozsyłem jak w obliczeniach, z 

wbudowanym zasilaczem umożliwiającym zaprogramowaną redukcję natężenia oświetlenia oraz 

wbudowanym ochronnikiem przepięciowym min. 10kV. Efektywność fotopowa opraw LED 

powinna być > 120Lm/W, sprawność zasilacza >95%, współczynnik oddawania barw Ra>70. 

Oprawy powinny posiadać deklarację ENEC lub inna deklarację potwierdzającą zgodność 

parametrów technicznych z rzeczywistością. Oprawy zasilić przewodem YKY 3 x 2,5 mm2 

poprzez złącza słupowe o stopniu ochrony nie mniejszej od IP 54 typ IZK z jednym gniazdem 

bezpiecznikowym z wkładką bezpiecznikową gG6 A. Konstrukcję słupa połączyć z uziomem 

płaskownikiem FeZn 25x4 mm za pomocą połączeń skręcanych oraz z przewodem PEN kabla 

zasilającego. Całość prac prowadzić zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-001, N SEP-E-

004. W celu potwierdzenia zadeklarowanych przez producenta parametrów opraw. 

Szczegółowy zakres robót oraz technologię wykonania robót określają: projekt budowlany, oraz 

szczegółowe specyfikacje techniczne stanowiące załącznik do SWZ. Ofertę należy przygotować w 

oparciu o wyżej wymienione dokumenty. 

 

Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 

w SWZ, projekcie budowlanym, oraz  szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także 

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi 

normami, na warunkach wskazanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę, która stanowić 

będzie załącznik do umowy. 

Załączone przedmiary robót stanowią wyłącznie materiał pomocniczy. 

 

Zawarte w załączonych do SWZ dokumentach (projekty budowlane, przedmiary robót oraz 

szczegółowe specyfikacje techniczne) ewentualne nazwy producentów lub symbole określające 

niektóre materiały należy traktować, jako przykładowe. 
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Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym ustawy Prawo Budowlane oraz wydanymi na jego podstawie aktami 

wykonawczymi, a także zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 

gwarancji na przedmiot umowy na okres min. 36 m-cy. 

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9. 

 
4. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia – do dnia 15.12.2021 r. 
 

5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy. 

Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 
 

6. Informacje o środkach komunikacji j, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się 

z wykonawcami 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami będzie się odbywać przy użyciu: 

         poczty elektronicznej na adres: pzdpbialobrzegi@post.pl, osobiście lub listownie na adres  

         Powiatowy  Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach. 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 109 

        ( PZDP pracuje od poniedziałku do piątku w godz 7.00 – 15.00) 

 
7. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami. 

Do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami uprawnieni są : 
Dyrektor PZDP w Białobrzegach – Andrzej Adamiec 
Kierownik Działu Technicznego – Marcin Hernik 
 

8. Termin związania ofertą. 

Zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy – 30 dni. 
 

9. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

Ofertę pod rygorem nieważności, należy złożyć w formie pisemnej. 

Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami 

niniejszej specyfikacji  warunków zamówienia. 

Oferta oraz załączniki do oferty winny być przygotowane zgodnie z treścią formularzy 

załączonych do niniejszej specyfikacji. 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych 

przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą 

formularzom określonym przez Zamawiającego. 

Do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi 

postanowieniami  niniejszej specyfikacji. 

Wszelkie dokumenty przedkładane w ofercie, mogą być przedstawione w oryginale lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Jeżeli przedstawione przez Wykonawcę kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą 

budziły wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału 

lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. 

mailto:pzdpbialobrzegi@post.pl
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Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Oferta 

powinna być napisana na komputerze, maszynie lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym 

atramentem. 

Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 

Forma oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą. 

8.1. Strony oferty winny być ze sobą połączone, w sposób zapobiegający dekompletacji oferty, z 

zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 11. 

8.2. Zaleca się podpisanie lub parafowanie przez Wykonawcę wszystkich stron oferty. 

8.3. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane 

lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione. 

8.4. Wszelkie dopiski Wykonawcy, wprowadzające zastrzeżenia i zmieniające warunki 

specyfikacji, spowodują odrzucenie oferty. 

9. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami stanowiącymi oświadczenia Wykonawcy winna być 

podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

 Oferta winna być podpisana w sposób czytelny. W przypadku podpisu nieczytelnego,   

wymagana jest imienna pieczątka osoby podpisującej. 

        10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, (oryginał lub kopia   

   potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do  

   podpisania  oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że  

   pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia  

   za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. 

11. W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 

   Oferent winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie 

   informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone  

   odrębnie od pozostałych informacji  zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki 

   sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować  

   ciągłość numeracji stron oferty). Stosowne zastrzeżenie Oferent winien złożyć na formularzu 

   oferty. W przypadku, gdy informacje objęte tajemnicą nie będą wyraźnie i jednoznacznie  

   wydzielone, cała oferta podlegać będzie udostępnieniu. 

 

   Opakowanie i oznaczenie oferty. 

 12.1. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 

Kopertę (opakowanie) należy zaadresować: 

 

   Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 

   26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 109 i oznaczyć: Oferta: PZDP. 271.17.2021  

    „ Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej  – ul. Tartaczna w Suchej ” 

    wraz z dopiskiem  nie otwierać przed:  20.10.2021 r. godz. 14:00. 

 

         12.2. Zaleca się, aby koperta /opakowanie/ opatrzona była danymi Oferenta, aby można było 

         odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 

         12.3. Niewłaściwe opakowanie oferty nie spowoduje jej odrzucenia.  

 Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki 

lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają prawidłowe otwarcie. 

Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną  

przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 

wprowadzeniu  zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 

        Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta,  

 a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
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10. Termin otwarcia ofert. 

1) Termin składania ofert upływa w dniu 20 października 2021 r., o godz.: 14:00. 

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2021 r., o godzinie 14:50 w siedzibie 

Zamawiającego tj. w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Białobrzegach, ul. Kościelna 

109 

11. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 
na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html#ap_258
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html#ap_189.a
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html#ap_250.a
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html#ap_165.a
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html#ap_165.a
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html#ap_299
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html#ap_299
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html#ap_115
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2012.128.0000769,USTAWA-z-dnia-15-czerwca-2012-r-o-skutkach-powierzania-wykonywania-pracy-cudzoziemcom-przebywajacym-wbrew-przepisom-na-terytorium-Rzeczypospolitej.html#ap_9
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2012.128.0000769,USTAWA-z-dnia-15-czerwca-2012-r-o-skutkach-powierzania-wykonywania-pracy-cudzoziemcom-przebywajacym-wbrew-przepisom-na-terytorium-Rzeczypospolitej.html#ap_9
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2012.128.0000769,USTAWA-z-dnia-15-czerwca-2012-r-o-skutkach-powierzania-wykonywania-pracy-cudzoziemcom-przebywajacym-wbrew-przepisom-na-terytorium-Rzeczypospolitej.html#ap_9
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html
https://nowy.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2020.178.0001444,USTAWA-z-dnia-6-czerwca-1997-r-Kodeks-karny.html
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zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, 
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 
oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy 
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

12. Sposób obliczenia ceny. 

 

W przedmiotowym postępowaniu wymagane jest określenie ceny ryczałtowej za cały zakres 

zamówienia opisany w pkt. 5 SWZ. 

Wykonawca określi cenę ryczałtową na podstawie opisu zawartego w SWZ,  dokumentacji 

projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej.  

Załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy. 

Wykonawca określi cenę ryczałtową oferty brutto (łącznie z podatkiem VAT) za realizację całego 

przedmiotu zamówienia. 

Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 

zamówienia, w tym m.in. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, robociznę, materiały, 

sprzęt, narzuty, zysk, koszty transportu, urządzenia zaplecza budowy, porządkowania terenu, 

pozyskania energii, wywóz i unieszkodliwianie odpadów, ubezpieczenie, ewentualne 

odszkodowania, uzyskanie niezbędnych badań, prób i opinii podczas odbioru, podatek VAT, 

upusty, rabaty, koszty usuwania wad i usterek gwarancyjnych wynikających z rękojmi itp. 

Ponadto w kalkulacji ceny należy uwzględnić wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu jak 

również wszystkie koszty wynikające z zapisów projektu umowy np. uzgodnienia z gestorami 

sieci wraz z przygotowaniem wymaganej przez nich dokumentacji, wszelkie koszty niezbędnych 

przebudów sieci kolidujących z realizowaną inwestycją itp. 

Cena ofertowa brutto określona przez wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy 

i nie podlega zmianom. 

Nie przewiduje się możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Jedyną walutą,  

w jakiej prowadzone będą rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będzie złoty polski 

(PLN). 

Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

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

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

podatku. Należy również podać stawkę podatku VAT. 

 

13. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty 

1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone. 
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2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi 

kryteriami oceny ofert – cena 100% 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który spełni wszystkie postawione w niniejszej 

SWZ warunki udziału w postępowaniu oraz zaoferuje najniższą cenę. 

  
14. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Przed podpisaniem umowy wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 
Przed podpisaniem umowy wykonawca będzie zobowiązany do złożenia kopii dokumentów 
potwierdzających uprawnienia osób, o których mowa w pkt 22 oraz przynależność tych osób do 
właściwej izby samorządu zawodowego. 
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólnie, w przypadku wyboru złożonej przez nich oferty, 
zobowiązani będą do złożenie umowy regulującej współpracę między nimi. 
Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Kosztorys ofertowy oraz harmonogram 
rzeczowo- finansowy realizacji zadania. 
 

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 

Przepisy regulujące środki ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

16. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy. 

Zamawiający nie przewiduje wykluczeni na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy. 

17. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu. 

Zamawiający przewiduje warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 2 pkt 4 
ustawy oraz § 9, ust.1, pkt.1 i § 9, ust.1, pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 
 

18. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych wymaganych przez zamawiającego. 

Do złożenia podmiotowych środków dowodowych Zamawiający wezwie jedynie wykonawcę, 
którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 
Zamawiający wymagać będzie następujących podmiotowych środków dowodowych w związku 
z koniecznością spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu przewidzianych 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy: 
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (według wzoru stanowiącego załącznik nr 
3 do SWZ). Za spełnienie warunku uznane zostanie wykonanie co najmniej jednej roboty 
budowlanej obejmującej budowę oświetlenia ulicznego o wartości robót minimum            
60 000,00 zł  wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane 
należycie,   
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2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ). Za spełnienie warunku uznane 

zostanie dysponowanie osobą skierowaną przez wykonawcę do kierowania robotami 

budowlanymi w ramach realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia do 

pełnienia obowiązków kierownika budowy w specjalności elektrycznej. 

 
19. Opis części zamówienia. 

Zamówienie nie zostało podzielone na części. 

 
20. Liczba części zamówienia, na które wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalna liczba 

części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria 

lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone 

jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie 

części. 

Zamówienie nie zostało podzielone na części. 

 

21. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawienia ofert 

wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

22. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, 

o których mowa w art. 95. 

Zamawiający wymaga aby przy wykonywaniu zamówienia wykonawca lub podwykonawca 

zatrudniał na postawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby przez cały okres trwania 

zamówienia. Wykonawca będzie dokumentował zatrudnienie w/w osób przedstawiając 

zamawiającemu w ujęciu miesięcznym wykaz tych osób. Zamawiający będzie posiadał 

uprawnienia w zakresie kontroli w/w wymagań polegające na prawie do żądania w dowolnym 

momencie trwania umowy: umów o pracę oraz potwierdzenia opłacania składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w stosunku do osób wymienionych w w/w wykazie. 

Sankcje w sytuacji niespełnienia przez wykonawcę powyższego wymogu określa umowa. 

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania: roboty 

ogólnobudowlane. 

 

23. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art., 96 ust. 2 pkt 2 ustawy. 

Zamawiający nie przewiduje wymogów w w/w zakresie 

 

24. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy. 

Zamawiający nie przewiduje wymogów w w/w zakresie 

 

25. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 

     3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych i  00/100 złotych). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
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3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) gwarancjach bankowych, 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 299). 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Powiatowego 

Zarządu Dróg Publicznych w Białobrzegach: 

Santander Bank Polska S.A.  

nr:  86 1500 1647 1216 4005 2188 0000 z adnotacją „wadium – postępowanie 

PZDP.271.17.2021”. 

W tytule przelewu należy wpisać znak postępowania, co umożliwi identyfikację wpłaty. 

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji 

lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1) zawierać nazwę i adres: 

− dającego zlecenie (Wykonawcy), 

− beneficjenta poręczenia lub gwarancji (Zamawiającego),  

− gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji udzielających gwarancji lub poręczenia), 

2) kwotę gwarancji/poręczenia w PLN, 

3) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, 

4) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 

wadium, 

5) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie, 

6) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert), 

7) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz znak przedmiotowego 

postępowania. 

6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp 

wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje 

rozwiązanie stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa 

do korzystania ze środków ochrony prawnej uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp. 

7. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie 

gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie 

lub gwarancja wskazywały adres e-mail na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o 

zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 

ustawy Pzp. 

26. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy. 

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy. 

27. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 

niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 

ustawy. 

Zamawiający nie stawia wymogu, o którym mowa w art. 131 ust 2 ustawy, jednak rekomenduje 

odbycie przez wykonawcę wizji lokalnej. 
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28. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  w walutach 

obcych. 

Nie przewiduje się możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Jedyną walutą,  

w jakiej prowadzone będą rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będzie złoty polski 

(PLN). 

 

29. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

30. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań zgodnie 

z art. 60 i art. 121 ustawy. 

Zamawiający nie stawia zastrzeżeń, o których mowa w art. 60 i art. 121 ustawy. 

 

31. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową. 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

 

32. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

33. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy. 

Zamawiający nie stawia wymogów, jak również nie dopuszcza możliwości złożenia ofert 
w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, 
w sytuacji o której mowa w art. 93 ustawy. 

 
34. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający je 

przewiduje. 

Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej  
w ofercie. Formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa art. 450 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

35. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

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 Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w 
Białobrzegach, ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi 

 Inspektor Ochrony Danych w PZDP w Białobrzegach, adres e-mail: pzdpbialobrzegi@post.pl 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
zapytania ofertowego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
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stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa 
Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

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

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

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

 

 

 

                            Zatwierdził: 

 Dyrektor  PZDP w Białobrzegach 

 Andrzej Adamiec 
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Załącznik nr 1 do 
SWZ PZDP.271.17.2021 

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

Nazwa, siedziba oraz adres e mail,  
Wykonawcy* 

Lidera konsorcjum, jeśli oferta składana jest wspólnie* 
*niewłaściwe skreślić 

 

  

……………………., dnia ……………….. 

 

OFERTA 

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 
PUBLICZNYCH   W 
BIAŁOBRZEGACH 

                                                                   ul. Kościelna 109 
                                                                   26 – 800 Białobrzegi 
 
Nawiązując do ogłoszenia o zapytaniu ofertowym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 
11 września 2019 r.  (Dz. U. z 2019 r., nr 2019 ze zm.), zwana dalej „ustawą” O wartości 
mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  z 
dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Pzp., dotyczącym zadania 

pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej  – ul. Tartaczna w Suchej” 
składam ofertę wykonania w/w zamówienia 

 
za cenę ryczałtową: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych. 

                                               (cena brutto, łącznie z podatkiem VAT) 
 
słownie: ..............................................................................................................złotych 
w tym: 
cena netto:  …………………………………………………………….złotych 
 
podatek VAT ………….....................................................złotych 
 
Na wykonane zamówienie udzielę Zamawiającemu gwarancji na okres .............................. lat 

(nie mniej niż 3 lata). 
 
1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnoszę do 

niej zastrzeżeń oraz że otrzymałem informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
2. Oświadczam, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia 

zgodnie z SWZ. 
3. Oświadczam, że przedmiot zamówienia jest mi znany. 
4. Oświadczam, że oferowane przeze mnie roboty budowlane spełniają wymagania 

określone przez zamawiającego, będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, w tym ustawy Prawo Budowlane oraz wydanymi na jego podstawie aktami 
wykonawczymi, a także zasadami wiedzy technicznej. 

5. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
warunków zamówienia. 
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6. Oświadczam, że zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został 
przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do 
zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez zamawiającego. 

7. Zamówienie wykonam w terminie: do 15.12.2021 r. 
8. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: 

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

(należy wymienić części zamówienia przewidziane do powierzenia podwykonawcom) 

9. Nazwy ewentualnych podwykonawców (o ile są już znani) 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

10. Oświadczam, że w niniejszym postępowaniu korzystam / nie korzystam z zasobów 
podmiotu (podmiotów) udostępniającego (udostępniających) zasoby. 

11. Zobowiązanie podmiotu (podmiotów) udostępniającego (udostępniających) zasoby 
załączam do oferty. 

12. Oświadczam, że: …………………………….. (Wykonawca) jest: 
- małym przedsiębiorcą1 
- średnim przedsiębiorcą1 

- dużym przedsiębiorcą1 

13. Stosownie do art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, oświadczam, że wybór mojej oferty  
(należy zaznaczyć właściwą kratkę) 

□  nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  z przepisami 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) 

 

□  będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  z przepisami 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. 
zm.), 

          jednocześnie wskazujemy:  
          nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania 
         …………………………………………………………………….….…………. 
         wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku i stawki podatku VAT …………………………….    

Wyżej wymieniona kwota wraz z podatkiem zawarta jest w kwocie stanowiącej cenę ryczałtową brutto za 
wykonanie całego zamówienia.  

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2 

Załączniki: 
 
......................................................................................................................................................................... 

 
                                                                                                .................................................... 
                                                                                                                    (podpis uprawnionego przedstawiciela bądź pełnomocnika 
                                                                                                                        wykonawcy)  

                                                 
1
 Niepotrzebne skreślić 

2
 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 

lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 

RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
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 .................................... dnia ..................... r. 
 

    Załącznik nr 2 do SWZ 
PZDP.271.17.2021 

 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Nazwa (firma), adres, w zależności od podmiotu: NIP/Pesel, adres e-mail,  
Wykonawca składający ofertę samodzielnie * 

Wykonawca składający ofertę wspólnie z innym wykonawcą * 

Podmiot udostępniający zasoby wykonawcy składającemu ofertę * 

*Niewłaściwe skreślić 

 

 

Oświadczenie  

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) - dalej jako: ustawa Pzp,  

dotyczące przesłanek wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej  – ul. Tartaczna w Suchej”  

prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach, oświadczam, co następuje: 

1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108, ust. 1 ustawy Pzp. 

2. zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy 

Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ustawy 

Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze przewidziane w ustawie: 

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

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

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

3. Oświadczam, że spełniam/nie spełniam warunki/ów udziału w postępowaniu wskazane/ych przez 

zamawiającego w pkt. 22 Specyfikacji Warunków Zamówienia (niewłaściwe skreślić). 

4. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez 

zamawiającego w pkt. 22 Specyfikacji Warunków Zamówienia polegam/nie polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów (niewłaściwe skreślić): ……………………………………………………………… , w 

następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………… 

5. 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. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                                                        
                                                  ……………………………………................      
                        (podpis uprawnionego przedstawiciela bądź pełnomocnika 

                                                                                                                    wykonawcy ) 
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    Załącznik nr 3 do SWZ 
PZDP.271.17.2021 

........................................................................... 
Nazwa, siedziba oraz adres e mail,  

Wykonawcy* 
Lidera konsorcjum, jeśli oferta składana jest wspólnie* 

*niewłaściwe skreślić 
 

  

……………………., dnia ……………….. 

„ Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej  – ul. Tartaczna w Suchej” 
 

Wykaz 
robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i 
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,  

(do wykazu należy załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty). 

 
 

L.p. Rodzaj i miejsce 
wykonania zamówienia 

Wartość 
zamówienia 

Data 
wykonania 

Zamawiający 
telefon, adres  

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Data Podpis 
 
 

………………………………………… 

 
 

.................................................... 
(podpis uprawnionego przedstawiciela bądź pełnomocnika 

wykonawcy  
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    Załącznik nr 4 do SWZ 
PZDP.271.17.2021 

........................................................................... 
Nazwa, siedziba oraz adres e mail,  

Wykonawcy* 
Lidera konsorcjum, jeśli oferta składana jest wspólnie* 

*niewłaściwe skreślić 
 

  

……………………., dnia ……………….. 

„ Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej  – ul. Tartaczna w Suchej” 

 
WYKAZ 

osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi,  
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,  
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności  

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 
 

 
L.p. Imię i nazwisko Zakres 

wykonywanych 
czynności 

Kwalifikacje zawodowe, 
doświadczenie, 
wykształcenie,  

uprawnienia (nr i rok 
wydania) 

Podstawa 
dysponowania 
(wskazanie formy 
współpracy tj. np. 
umowa o pracę, 
umowa zlecenie, 

zobowiązanie 
podmiotu trzeciego 

itp.) 

     

     

     

     

     

     

 
 
 

Data Podpis 
 
 

………………………………………… 

 
 

.................................................... 
(podpis uprawnionego przedstawiciela bądź pełnomocnika 

wykonawcy) 
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UMOWA NR   …/2021 - projekt  
 

zawarta w Białobrzegach, w dniu............................2021 r. 
pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych w Białobrzegach  
z siedzibą w Białobrzegach przy ul. Kościelnej 109 
zwaną dalej Zamawiającym, 
reprezentowaną przez: 
Andrzeja Adamiec – Dyrektora  
a firmą  
.............................................. 
z siedzibą ......................................... NIP……………………………. REGON ……………………….  
reprezentowaną przez: ................................................................................................. 
zwaną dalej Wykonawcą. 
                     

§ 1 
 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadnia pn.: „ Budowa oświetlenia ulicznego przy 
drodze powiatowej – ul. Tartaczna w Suchej ” 
Umowa zawierana jest w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie 
zapytania ofertowego nr PZDP.271.17.2021 
 
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w 
miejscowości Sucha, ul. Tartaczna 

 
Szczegółowy zakres robót oraz technologię wykonania robót określają: projekt budowlany, 
oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowiące załącznik do SWZ. Ofertę należy 
przygotować w oparciu o wyżej wymienione dokumenty. 

 
Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego w SWZ, projektach budowlanych, oraz  szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi 
przepisami i polskimi normami, na warunkach wskazanych w ofercie złożonej przez 
Wykonawcę, która stanowić będzie załącznik do umowy. 
Załączone przedmiary robót stanowią wyłącznie materiał pomocniczy. 

 
Zawarte w załączonych do SIWZ dokumentach (projekty budowlane, przedmiary robót oraz 
szczegółowe specyfikacje techniczne) ewentualne nazwy producentów lub symbole 
określające niektóre materiały należy traktować, jako przykładowe. 

 
Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym ustawy Prawo Budowlane oraz wydanymi na jego podstawie 
aktami wykonawczymi, a także zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca udzieli 
Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ……………. ( min. 36 m-cy ). 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9. 

 
§ 2 

Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem 
protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy. 
Zakończenie robót będących przedmiotem umowy nastąpi w terminie: do 15.12.2021 r. 
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§ 3 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz 

z dziennikiem budowy,  
2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego; 
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego.  
2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót; 
3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
4) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub 
aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. Wykonawca jest 
zobowiązany do występowania z wnioskiem o akceptację materiałów do inspektora 
nadzoru odpowiedniej branży. Druk wniosku o akceptacje materiałów stanowi 
załącznik do umowy.  

5) Na każdym etapie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany dostarczać 
Zamawiającemu niezbędne dokumenty.  

6) Wykonania i wprowadzenia we własnym zakresie czasowej organizacji ruchu na czas 
budowy.  

7) Prowadzenie robót w miejscach ewentualnych kolizji ze znajdującą się na terenie 
budów infrastrukturą poszczególnych zarządców sieci. Wykonawca zobowiązany 
jest dokonywać wszelkich zgłoszeń, przygotowywać niezbędne dokumenty oraz 
przeprowadzać odbiory robót zgodnie z wymogami poszczególnych zarządców.  

8) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

9) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 
z następujących ustaw: 
a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2020 r. poz. 1219 ze 
zmianami), 
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 797), 
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z 
uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

10) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, 
ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe 
w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających 
związek z prowadzonymi robotami; 

11) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 
oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową  
i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

12) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 
przedmiotu umowy; 

13) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów; 
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14) Ponoszenie wyłącznej  odpowiedzialności za wszelkie szkody poczynione na terenie 
nieruchomości sąsiednich w związku z wykonywanymi robotami, w szczególności 
dotyczące niekorzystnego oddziaływania sprzętu na ludzi jak również na strukturę 
budynków i innych części nieruchomości. 

15) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne 
oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 
niniejszej Umowy; 

16) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

17) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

18) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak 
również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 
dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

19) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego 
kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

20) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony  
i konieczny do ich usunięcia. 

21) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

22) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania 
umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących: 
1. Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej 

w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej 
własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 
pracowników Wykonawcy. 

2. Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej 
z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od 
zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub 
niedopatrzeniem Wykonawcy. Wykonawca na żądanie przedstawi 
Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych. 

23) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)  
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość 
robót lub termin zakończenia robót.  

24) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.  
 

§ 4 
1.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane 
w ofercie Wykonawcy. 

3.  Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 
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7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

4.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5.  Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na postawie umowy o pracę co najmniej 3 
osób przez cały okres trwania zamówienia. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji 
zamówienia, których dotyczą wymagania: roboty ogólnobudowlane. Wykonawca będzie 
dokumentował zatrudnienie w/w osób przedstawiając zamawiającemu w ujęciu 
miesięcznym wykaz tych osób i przekazywał je zamawiającemu na koniec każdego 
miesiąca. Wykonawca zobowiązuje się przenieść powyższe zobowiązanie do umów 
z podwykonawcami. 

6.  Zamawiający będzie posiadał uprawnienia w zakresie kontroli w/w wymagań polegające 
na prawie do żądania w dowolnym momencie trwania umowy: umów o pracę oraz 
potwierdzenia opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w stosunku do 
osób wymienionych w w/w wykazie a wykonawca zobowiązany będzie dokumenty te 
dostarczyć w terminie 3 dni od wezwania, pod rygorem naliczenia kar umownych w 
wysokości 0,1% wartości umowy z 1     dzień zwłoki 

 
§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _  złotych (słownie złotych: 
...........................................................................................). Wynagrodzenie obejmuje 
podatek VAT, w kwocie .................. złotych. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
robót. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 
faktury VAT.  

4. Zawarcie przedmiotowej umowy prowadzi/nie prowadzi do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług 
w kwocie……………….zł. 

5. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi po zakończeniu całości robót 
na podstawie faktury  wystawionej przez Wykonawcę. Podstawą do wystawienia faktury 
będzie protokół odbioru końcowego robót. 

6. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym 
protokołem odbioru robót, przy czym Zamawiający zapłaci należne wynagrodzenie 
wykonawcy pod warunkiem przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających 
zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

7. Faktury należy wystawić następująco:  
Powiat Białobrzeski, 
Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, NIP: 798-14-64-078 
ODBIORCA; 
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach ul. Kościelna 109,  26-800 
Białobrzegi 

8. Zasady dokonywania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy reguluje art. 143c ustawy Pzp. 

9. Termin bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku jeżeli wykaże on zasadność 
takiej zapłaty nastąpi w terminie 30 dni od daty wykazania powyższej okoliczności. 
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§ 6 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 
w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. Powyższy obowiązek dotyczy także projektów zmian tej umowy. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy (lub jej 
zmianę) o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia. 

3. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane w 
przypadkach określonych w art. 464 ust 3 ustawy Pzp. Niezgłoszenie pisemnych 
zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), której 
przedmiotem są roboty budowlane w w/w terminie uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania, zgłasza sprzeciw do umowy  
o podwykonawstwo (lub jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadkach o których mowa w art.464 ust 3 ustawy Pzp. Niezgłoszenie pisemnego 
sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), której 
przedmiotem są roboty budowlane w w/w terminie uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

5. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo (lub 
jej zmian), której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 
przez zamawiającego w dokumentach zamówienia (nie dotyczy umów o wartości większej 
niż 20000,- zł). Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni zamawiający 
informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 
należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

7. Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami zawierane będą według zasad 
jak dla umów o podwykonawstwo. 

8. Zamawiający naliczy kary umowne, z tytułu: 
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego 
podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, 
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c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 
należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 
0,5% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki. 

9.Wykonanie prac przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za wykonanie wszystkich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada 
za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 
 

§ 7 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) Odbiór końcowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie 
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 
faktyczne wykonanie robót potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w 
dzienniku budowy. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 
1) Kosztorys powykonawczy (o ile wystąpią roboty , o których mowa w § 12 ust. 1 lit. 

d)). 
2) Inwentaryzację powykonawczą, 
3) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 

i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi 
przepisami, 

4) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z obowiązującymi 
przepisami i normami, 

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane 
są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 
Kierownika budowy), 

6) Protokoły odbiorów odpowiednich zarządców sieci zgodnie z warunkami 
technicznymi lub protokołem ZUD. 

7) Dokumentację budowlaną powykonawczą. 
8) Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia zgłoszenia do odbioru końcowego 

o dokumenty, o których mowa w pkt 1-7 wyznaczając termin na ich uzupełnienie. 
 

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 10 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego 
oraz dostarczenia kompletu dokumentów odbiorowych. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może 
odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  



 23 

9. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie 
gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

 
§ 8 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny 
ofertowej brutto), o którym mowa w §5 ust. 1, tj.................... zł (słownie złotych 
..........................................) w formie  ................................................... 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w następujących terminach: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego, 
2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął 
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 
Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

 
§ 9 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy –  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki (za okres przekraczający termin zakończenia robót określony w § 2 niniejszej 
umowy do dnia potwierdzenia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy przez 
inspektora nadzoru w dzienniku budowy), 

b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –  
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1, 

d) Za niewywiązywanie się z zobowiązań wynikających z §4 ust. 5 i 6 umowy – 
w wysokości 0,2% umownego wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 za 
każdy dzień zwłoki w dostarczeniu do zamawiającego dokumentów, o których 
mowa w w/w ustępach, w terminach tam oznaczonych. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 
realizacji niniejszej umowy. 

 
§ 10 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót pomimo wezwania 

zamawiającego złożonego na piśmie, w którym oznaczono ostateczny termin 
rozpoczęcia robót, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
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– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
lub wskazaniami Zamawiającego. 

5) Zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 456 ust 1 pkt. 2 
ustawy Pzp. 

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
1)  Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania 

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 
2)  Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 
Wykonawcy. 

3.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

4.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada,  

3) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz 
przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz 
do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w związku z okolicznościami, o 
których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 Zamawiający wyznaczy termin odbioru robót 
przerwanych. Wykonawca zobowiązany będzie do skompletowania dokumentacji 
niezbędnej do odbioru częściowego (atesty, certyfikaty itd.), zwrotu dokumentacji 
budowlanej oraz dziennika budowy z wpisami dokumentującymi dotychczasowy przebieg 
budowy. Protokół z odbioru robót przerwanych stanowić będzie podstawę do rozliczeń 
finansowych z wykonawcą. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za 
wykonaną część zamówienia po ewentualnym pomniejszeniu z tytułu usterek 
nienadających się do usunięcia. Ponadto naliczone zostaną kary umowne zgodnie z §9 
umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w związku z okolicznościami, o 
których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 naliczone zostaną kary umowne zgodnie z §9 umowy. 

7. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie 
z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy 
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie 
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 
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§ 11 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot zamówienia na okres 
…..lat od dnia odbioru końcowego. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 
w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (emailem, listem lub faksem) powiadomienia 
przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.  

3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, 
Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 
rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 
rękojmi. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie 
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane 
w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 
wykonania umowy. 

7. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

 
§ 12 

1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron na podstawie art. 455, ust. 1 pkt 1 
ustawy Pzp. Dopuszczalne jest dokonanie zmian w umowie dotyczących: 

a) Nieistotnych odstępstw od projektu, o ile ich wprowadzenie będzie uzasadnione 
pod względem technicznym. 

b) Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach wystąpienia: 

 warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac bądź 
powodujących spadek ich jakości, 

 uwarunkowań formalno-prawnych odnoszących się przede wszystkim do: 
zmian dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa z przyczyn 
niezależnych od obu stron,  

 uwarunkowań wynikających z nieprzewidzianych utrudnień technicznych 
związanych z realizacją zadania, których strony nie mogły wcześniej 
przewidzieć. 

c) Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany 
stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wysokości wynagrodzenia 
obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie tych zmian. 

d) Zmiany dotyczące nie wykonania części zamówienia lub wystąpienia robót 
dodatkowych lub zamiennych a także wynikających z ich wystąpienia zmian 
wynagrodzenia przy spełnieniu przepisów art. 455 ust 1 i 2 ustawy Pzp.  

Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę. 
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§ 13 
 
Wykonawca oświadcza, że będzie wypełniał obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 
lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 
1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska 
w związku z realizacją zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 
§ 14 

 
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych dotycząca obowiązków 
Zamawiającego zawarta jest w pkt. 39 SIWZ. 

 
§ 15 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego  
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 16 

 

1.  Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy 
z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), 
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz 
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią 
inaczej. 

 

§ 17 
Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 po jednym dla 
każdej ze stron 
 
 

 
 ZAMAWIAJĄCY                                                                                 WYKONAWCA 
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Inwestor 
8Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach ul. Kościelna 109,    
26-800 Białobrzegi 

Nazwa zadania 

„ Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej                       
– ul. Tartaczna w Suchej ” 

Wykonawca  

Podwykonawca  

 

WNIOSEK O AKCEPTACJĘ MATERIAŁÓW NR  

Data wniosku  

Inspektor nadzoru  

Branża  

Nazwa materiału  

Producent materiału  

Dotyczy SST  

Miejsce wbudowania  
ZAŁĄCZNIKI 

□ 
Deklaracja właściwości 
użytkowych □ Aprobaty techniczne □ Atesty 

□ Karty techniczne □ Karty higieniczne □ 
Wyniki badań 
laboratoryjnych 

□ Receptury □ Rysunki □ Inne 

□ 
Obliczenia 
wytrzymałościowe □ Próbka □ 

Dowody zakupu 
wymaganej ilości materiału 
budowlanego 

      

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Przedstawiony materiał budowlany jest zgodny z projektem budowlanym, SST oraz SIWZ.  
Materiał jest dopuszczony do obrotu, gotowy, kompletny i nadaje się do wbudowania.  
 

Sporządził: 
  Data Podpis: 

DECYZJA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 

Inspektor nadzoru  

Branża  
AKCEPTACJA MATERIAŁU DO WBUDOWANIA 

TAK NIE 

□ □ 
Komentarz: 
 
 
 

 
 
 
 

Data  

Podpis inspektora nadzoru  


