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ZIF.271.2.2022 

Specyfikacja Warunków Zamówienia 
 
Dla zadania pn.: 

 
 
 
 

Administrowanie i utrzymanie słupów ogłoszeniowych  
i tablic informacyjnych na terenie miasta Kamienna Góra 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający: Gmina Miejska Kamienna Góra 
        Plac Grunwaldzki 1 
        58-400 Kamienna Góra 
 

 

 

 

       Zatwierdzam:  

Z up. Burmistrza 
Miasta Kamienna Góra 
Zastępca Burmistrza 
/-/ Paweł Fryc 
…………………………………. 

      …………………….. 
 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich 
wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Miejska Kamienna Góra 

Plac Grunwaldzki 1 

58-400 Kamienna Góra 

Telefon: (75) 64 55 110 

E-mail: zamowienia@kamiennagora.pl 

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl//pn/kamiennagora  

Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zamawiający 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”, informuje że:  

1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Miejska Kamienna Góra reprezentowana 
przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy Placu 
Grunwaldzkim 1; 

1.2. z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@kamiennagora.pl lub pisemnie 
na adres siedziby administratora; 

1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami), dalej „Ustawa”;  

1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy; 

1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego;  

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

2. Posiada Pani/Pan: 
2.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

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

2.3. 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; 

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

3. Nie przysługuje Pani/Panu: 

3.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
3.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

3.3. 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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III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym 
mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej „Ustawa”. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.  
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia („SWZ”) zastosowanie mają 

przepisy Ustawy. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest administrowanie i utrzymanie słupów ogłoszeniowych i tablic 
informacyjnych na terenie miasta Kamienna Góra. 

2. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w Załączniku nr 5 niniejszej specyfikacji warunków 
zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku 
nr 6 niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 

4. Zamawiający, na podstawie art. 95 Ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) osób wykonujących następujące czynności: 

4.1. Administrowanie słupami (świadczenie usług umożliwiających umieszczanie informacji, pobieranie 
opłat, itp.). 

4.2. Wykonywanie prac utrzymaniowych i porządkowych (konserwacja słupów i tablic, plakatowanie, 
sprzątanie). 

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w pkt. 4. SWZ czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

5.1. Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 
ich oceny, 

5.2. Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia ww. wymogów, 

5.3. Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
6. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego i terminie w tym 

wezwaniu określonym, przedłoży według wyboru Zamawiającego wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności określone w pkt. 4. w trakcie realizacji zamówienia: 

6.1. Oświadczenie zatrudnionego pracownika zawierające informacje, w szczególności imię i nazwisko, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków; 

6.2. Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 4. Oświadczenie to powinno zawierać: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

6.3. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę osób wykonujących czynności, których 
dotyczy oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 5.2. umowy. Kopia umowy o pracę winna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L rok 2016 nr 119 poz. 1 z 2016-05-04) tj. w szczególności bez adresów, 
numerów PESEL, uposażenia). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia 
umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o pracę nie podlegają anonimizacji i muszą być możliwe do 
zidentyfikowania; 
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6.4. Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

6.5. Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 

7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych powyżej Zamawiający będzie traktował jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy i będzie podstawą do 
naliczania kar umownych w wysokości określonej w Projektowanych postanowieniach umowy.  

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający informuje, że nie dokonano podziału zamówienia na części z uwagi na rozmiar i jednorodność 
przedmiotu zamówienia. Zamówienie jest o wartości nieprzekraczającej progów UE i z dotychczasowych 
doświadczeń Zamawiającego wynika, iż ubiegają się o takie zamówienia głównie małe i średnie 
przedsiębiorstwa a więc zakres zamówienia jest dostosowany do potrzeb sektora MŚP bez konieczności 
dalszego rozdrabniania zakresu zamówienia. 

VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 
1 PKT 7 I 8 USTAWY  

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy.  

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT WARIANTOWYCH, UMOWY RAMOWEJ, AUKCJI 
ELEKTRONICZNEJ, KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
4. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: od 1 marca 2022 r. do 29 lutego 2024 r. 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Ustawy, Wykonawcę 
wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa: 

1.1. w art. 108 ust. 1 Ustawy, 

1.2. w art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, 
którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

X. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy. 

1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów – nie dotyczy. 

1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – nie dotyczy. 
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1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej – nie dotyczy. 

XI. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

1. Podmiotowe środki dowodowe wymagane przez Zamawiającego to: 
1.1. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale XIV, 

pkt 6, ppkt 6.3. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 
Zamawiającego – wzór: Załącznik nr 4 do SWZ. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty 
oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 
poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa 
w ppkt 1.1., aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

5. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w 
postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę 
odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania. 

6. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia o braku podstaw 
wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub złożonych podmiotowych środków 
dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

7. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić 
się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym 
zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw 
wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

8. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
Ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 346 ze zmianami). 

XII. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE 
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA 
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl dalej: „Platforma”, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora. 

2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ. 

3. Funkcjonalność Platformy gwarantuje złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej oferty 
wraz z załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z treścią oferty przed 
upływem terminu składania ofert. 

4. W toku prowadzonego postępowania komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym, w tym wszelkie 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą za pośrednictwem Platformy i 
formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez 
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że 
wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 
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5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem 
Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania 
i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, 
której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana 
w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy. 

6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 
przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie, gdyż system powiadomień może ulec awarii 
lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - 
aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: 

7.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 
7.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 

GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, 
lub ich nowsze wersje, 

7.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 
10 0., 

7.4. włączona obsługa JavaScript, 

7.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

7.6. platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 
UTF8, 

7.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 
Urzędu Miar. 

8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

8.1. akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie 
internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

8.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.  

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z 
Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem 
terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka 
oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w 
przedmiotowym postępowaniu. 

10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, 
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych 
w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na 
stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

11. Dodatkowe zalecenia 

11.1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym 
wskazaniem na .pdf. 

11.2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: 
.zip , .7Z. 

11.3. Wśród formatów powszechnych a NIE wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) występują: .rar .gif .bmp 
.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

11.4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, 
który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp 
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 
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11.5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 
Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 
format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

11.6. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca 
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

11.7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego 
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może 
doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

11.8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość 
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

11.9. Zaleca się, aby komunikacja z Zamawiającym odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem 
formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. 

11.10. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do 
czasu wyznaczonego na składanie ofert/wniosków.  

11.11. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.   

11.12. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 
skompresowanych plików.  

11.13. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

11.14. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, co równoważne 
będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

12. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: 
zamowienia@kamiennagora.pl.  

13. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email 
zamowienia@kamiennagora.pl.   

XIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
1.1. Piotr Kepesz. 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi być sporządzana w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, 
.docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. W procesie składania oferty kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może 
złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez 
platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania 
oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania). 

2. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 

3. Oferta powinna być: 

3.1. sporządzona z wykorzystaniem wzoru: Załącznik nr 1 do SWZ, 

3.2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl, 

3.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą 
spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) 
(UE) nr 910/2014. 
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5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia 
odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

6. Do oferty należy dołączyć: 

6.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, 

6.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców ubiegających 
się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

6.3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór: 
Załącznik nr 2 do SWZ.  

7. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 6.3., aktualne na dzień składania 
ofert. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki 
dowodowe.  

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 
w ppkt. 6.3. składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu. 

9. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w ppkt. 6.3., także oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego 
zasoby. 

10. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
muszą być złożone w oryginale. 

11. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta 
(tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego 
uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 
97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r, poz. 1192 ze 
zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, bądź też 
poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowalnym 
podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa 
nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

12. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w 
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym.  

13. Pełnomocnictwo, oświadczenie wraz z plikami stanowiącymi ofertę Wykonawca winien skompresować do 
jednego pliku archiwum (ZIP). 

14. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnice przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku. Na platformazakupowa.pl w 
formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać 
spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1913). Zastrzeżenie przez Wykonawcę 
tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne 
ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności 
objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Ustawy. 

15. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 
maksymalnie 500 MB. 
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XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora w zakładce dedykowanej postępowaniu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 27 stycznia 2022 roku, do godz. 
9:30. 

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty/wniosku i dołączeniu wszystkich wymaganych załączników 
należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku 
składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została 
zaszyfrowana i złożona. 

6. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert 
zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty opisano w instrukcji 
zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 stycznia 2022 roku, o godz. 09:45. 
2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania na platformazakupowa.pl informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 

4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

Informacja zostanie opublikowana w sekcji ,,Komunikaty”. 

5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert 
w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 25 lutego 2022 roku. 

2. W przypadku, gdy wybór oferty najkorzystniejszej nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 
określonego w SWZ, Zamawiający przez upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy 
niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego, tj. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać 
i powielić, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium.  
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XIX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Całkowita cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować 
wszystkie koszty, jakie doświadczony Wykonawca powinien przewidzieć do poniesienia z tytułu należytej 
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności wszelkie 
koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego prawidłowego wykonania wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia, projektowanych postanowień umowy oraz załączników. 

2. Cena oferty ustalona jako iloczyn liczby miesięcy świadczenia usługi oraz ryczałtu miesięcznego brutto 
stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia i nie będzie 
podlegała zmianom w okresie realizacji umowy. 

3. Podana w Formularzu ofertowym cena (łącznie w podatkiem od towarów i usług) musi być: podana i 
wyliczonaw PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 końcówkę 
należy pominąć, powyżej i równe 5 należy zakrąglić w górę). 

4. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca 
składając ofertę jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa 
będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

cena oferty (brutto)    - znaczenie 60% 

czas realizacji zlecenia   - znaczenie 40% 

2. Ocena ofert będzie się odbywała wg następujących zasad: 

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

𝐾𝑐 =  
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗
 × 100 𝑝𝑘𝑡 × 60% 

W kryterium „Czas realizacji zlecenia” (Kr) oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Ocena zostanie 
dokonana na podstawie czasu realizacji zlecenia wskazanego przez Wykonawcę w Ofercie. Przez czas 
realizacji zlecenia rozumie się czas niezbędny na rozplakatowanie materiałów przekazanych przez 
Zamawiającego. Maksymalny wymagany przez Zamawiającego czas realizacji takiego zlecenia wynosi 48 
godzin.  

Przyjmuje się, że punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco: 

48 godzin (maksymalny czas) – 0 punktów 

24 godziny – 40 punktów 

Brak wskazania przez Wykonawcę czasu reakcji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 
226 ust. 1 pkt 5 Ustawy. 

Ocena punktowa będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w wyniku 
następującego działania: 

K = Kc + Kr 
 

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w Ustawie oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane kryteria wyboru. 
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Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 

3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

5. W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w pkt 4, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający 
zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 
chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

XXI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY. 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, określone zostały w Załączniku nr 6 
do SWZ. 

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, nie będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.  

XXIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych 
w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 6 do SWZ. Umowa zostanie 
uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić 
Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych podmiotów. 

3. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta: 58-400 Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy, 

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie Ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 
o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” Ustawy. 

XXV. POZOSTAŁE INFORMACJE 
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1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia prowadzone będą 
wyłącznie w polskich złotych (PLN). 

2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego 
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu, z zastrzeżeniem 
przypadków, gdy przepisy Ustawy stanowią inaczej. 

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. 
5. W sprawach nieuregulowanych stosuje się zapisy Ustawy. 

XXVI. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu 
3. Załączniki nr 3 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o aktualności informacji  
5. Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia 
6. Załącznik nr 6 – Projektowane postanowienia umowy 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

Formularz oferty 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Administrowanie i utrzymanie słupów 
ogłoszeniowych i tablic informacyjnych na terenie miasta Kamienna Góra. 

2. Zamawiający: 

Gmina Miejska Kamienna Góra 
Plac Grunwaldzki 1 

58-400 Kamienna Góra 

3. Oferta złożona przez: 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy1 /Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie1:  

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

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

Zarejestrowany adres Wykonawcy1 /Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie1: 

ulica: ……………………………………………………………………………………………… nr: …………………………………………………………… 

kod: …………………………… miejscowość:  ……………………………………………………………………………………………………………… 

województwo: …………………………………………………………………tel.: ………………………………………………………………………… 

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

NIP: …………………………………………………………… REGON: ………………………………………………………………………………………… 

Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy: 

Pana/Panią …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

tel. ………………………………………………, e-mail: ……………………………………………………………………………………………………… 

Zarejestrowana nazwa Partnera podmiotów występujących wspólnie1:  

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

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

Zarejestrowany adres Partnera podmiotów występujących wspólnie 

ulica: ……………………………………………………………………………………………… nr: …………………………………………………………… 

kod: …………………………… miejscowość:  ……………………………………………………………………………………………………………… 

województwo: …………………………………………………………… tel.: ……………………………………………………………………………… 

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

NIP: …………………………………………………………… REGON: ………………………………………………………………………………………… 

itd. 
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4. Oferujemy wykonanie zamówienia opisanego szczegółowo w Załączniku nr 5 do SWZ za cenę brutto 

…………………………………… zł (słownie zł: ……………………………………………………………………………………), przy 

zastosowanej …………. % stawce VAT. 

Cenę brutto ustalono w oparciu o poniższą kalkulację: 

Wyszczególnienie 
Liczba miesięcy 

świadczenia 
usługi 

Ryczałt 
miesięczny 

Wartość ogółem 
(cena brutto) 

[kol. 2 × kol. 3] 
1 2 3 4 

Administrowanie i utrzymanie słupów 
ogłoszeniowych i tablic informacyjnych na 
terenie miasta Kamienna Góra 

24 …………………………… ……………………………… 

5. Oświadczamy, że przyjmujemy termin realizacji zamówienia: od 1 marca 2022 roku do 29 lutego 2024 
roku. 

6. Oświadczamy, że rozplakatowanie materiałów przekazanych przez Zamawiającego zrealizujemy w ciągu: 

 24 godzin licząc od daty i godziny ich otrzymania od Zamawiającego. 

 48 godzin (maksimum) licząc daty i godziny ich otrzymania od Zamawiającego. 
Należy postawić znak „X” przy właściwym polu „” 

7. Oświadczamy, że przyjmujemy 30 dniowy termin płatności faktury, licząc od dnia jej otrzymania przez 
Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że: 

 Usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi2 
 Podwykonawcy (om) powierzony zostanie następujący zakres usług: 

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

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

 Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom …………………………………………… 

 Nazwa podwykonawcy lub podwykonawców (o ile jest znana): 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
a pozostałą część wykonamy siłami własnymi2 

9. Oświadczamy, że:  

9.1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń 
oraz w całości jej warunki, w tym „Projektowane postanowienia umowy” przedstawione w Załączniku 
nr 10 do specyfikacji warunków zamówienia. 

9.2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia. 

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

9.4. Rodzaj prowadzonej przez nas działalności gospodarczej to: 
 mikroprzedsiębiorstwo1, 3 
 małe przedsiębiorstwo1, 3 
 średnie przedsiębiorstwo1, 3 
 jednoosobowa działalność gospodarcza1 
 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej1 
 inny rodzaj1: ……………………………………………………….. (wskazać jaki) 
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10. Informujemy, że5: 

 wybór oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług; 

 wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez podatku5 

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

  

 
 
 

  

11. W przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia, zobowiązujemy się do 
dopełnienia formalności, o których mowa w Rozdziale XXIII Informacja o formalnościach, jakie muszą 
zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod 
rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od podpisania umowy z naszej winy. 

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

TAK1 

NIE1 

1 niepotrzebne skreślić 
2 niepotrzebne skreślić UWAGA! Wypełniając część dotyczącą podwykonawstwa należy wskazać części zamówienia, których wykonanie będzie 

powierzone podwykonawcy i podać nazwy firm tych podwykonawców 
3mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

2 mln euro, małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 mln euro, średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; niepotrzebne skreślić 

4 właściwe zaznaczyć 
5 dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od 
towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen 
ofertowych podatku VAT. 

Wraz z ofertą składamy następujące załączniki: 

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

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

Oferta została złożona na ……… kolejno ponumerowanych stronach. 

…………………………………………………………… 
(miejscowość, data) 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  O  BRAKU  PODSTAW  WYKLUCZENIA  I  SPEŁNIANIU  
WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘP OWANIU 

 
Zadanie: Administrowanie i utrzymanie słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych na 

terenie miasta Kamienna Góra 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

nazwa i adres Wykonawcy 

OŚWIADCZAM, ŻE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT:  

I.  nie podlegam wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 
4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych1) 

II.  zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………… ustawy 
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (należy podać podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4)1) 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1)należy wybrać właściwe 

 
III.  Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie: 

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów; 
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
4. zdolności technicznej lub zawodowej. 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych 
podmiotu/ów2): 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
w zakresie ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ..……………………………………………………………………….…………………………..………………….…………………………….
w zakresie ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2)uzupełnić, jeżeli dotyczy. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do 
oddania mu niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wg wzoru Załącznik nr 3 

 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy ich 
przedstawianiu. 

 
........................... dnia .................... 
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Załącznik nr 3 do SWZ 
 

Wykonawcy wspólnie  
ubiegający się o udzielenie zamówienia 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/ firma, adres, w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych 

DOTYCZĄCE DOSTAW, USŁUG LUB ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRE WYKONAJĄ 
POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Administrowanie i utrzymanie 
słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych na terenie miasta Kamienna Góra” prowadzonego przez 
Gminę Miejską Kamienna Góra oświadczam, że: 

a) Wykonawca1 ……………………………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące 
dostawy, usługi lub roboty budowlane: 

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

b) Wykonawca1 ……………………………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące 
dostawy, usługi lub roboty budowlane: 

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

c) Wykonawca1 ……………………………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące 
dostawy, usługi lub roboty budowlane: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1 niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
........................... dnia .................... 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

 

OŚWIADCZENIE  O  AKTUALNOŚCI  INFORMACJI  ZAWARTYCH  
W  OŚWIADCZENIU  O  BRAKU  PODSTAW  WYKLUCZENIA  I  SPEŁNIANIU  

WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU 

Zadanie: Administrowanie i utrzymanie słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych na 
terenie miasta Kamienna Góra 

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

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

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

nazwa i adres Wykonawcy 

OŚWIADCZAM, ŻE:  

informacje zawarte w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu są aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
wskazanych przez Zamawiającego.  

 

........................... dnia ....................                                                 .......................................................................……...  

podpisy osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Kod CPV: 70 33 20 00 - 7   Usługi w zakresie nieruchomości innych niż mieszkalne 
 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na administrowaniu i bieżącym utrzymaniu słupów 
ogłoszeniowych i tablic informacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Kamienna Góra, których wykaz 
przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Lokalizacja Ilość 
SŁUPY OGŁOSZENIOWE 

1  ul. Władysława Broniewskiego 2 szt. 
2 ul. Piotra Ściegiennego 1 szt. 
3 ul. Księcia Bolka I 1 szt. 
4 ul. Marii Skłodowskiej Curie 1 szt. 
5 ul. Piastowska 1 szt. 
6 ul. Stefana Okrzei 1 szt. 
7 ul. Tadeusza Kościuszki 2 szt. 
8 ul. Papieża Jana Pawła II 1 szt. 
9 ul. Lubawska 1 szt. 
10 Aleja Wojska Polskiego  1 szt. 

TABLICE INFORMACYJNE 
11 Plac Grunwaldzki 1 szt. 
12 ul. Jeleniogórska  1 szt. 

Do obowiązków Wykonawcy, w ramach świadczonych usług, należało będzie: 
1. opracowanie regulaminu korzystania ze słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych zlokalizowanych 

na terenie miasta Kamienna Góra w ciągu 14 dni licząc od dnia podpisania niniejszej umowy i przedłożenie 
go celem akceptacji u Zamawiającego, 

2. oznakowanie wszystkich obiektów widocznym, czytelnym i trwałym napisem: Właściciel: Gmina Miejska 
Kamienna Góra, Administrator: […], 

3. umieszczanie plakatów, ogłoszeń, reklam podmiotów prywatnych za wcześniejszym pobraniem opłaty 
wynikającej z cennika przyjętego przez Zamawiającego, 

4. bezpłatne umieszczanie plakatów, ogłoszeń, obwieszczeń organów administracji rządowej i samorządowej 
zlecanych przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby rozplakatowanie tych materiałów 
zrealizowane było w czasie nie dłuższym niż 48 godzin licząc od daty i godziny otrzymania zlecenia od 
Zamawiającego, 

5. bezpłatne umieszczanie plakatów i ogłoszeń instytucji kultury, klubów sportowych, spółek komunalnych 
organizacji pozarządowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej innych niż zlecane przez 
Zamawiającego, 

6. umożliwienie bezpłatnego umieszczania nekrologów przez zakłady pogrzebowe, 
7. bieżąca kontrola słupów i tablic, w tym weryfikacja, czy na słupach i tablicach nie są umieszczone takie 

ogłoszenia lub plakaty, za które nie została uiszczona opłata, 
8. podejmowanie działań zmierzających do wyegzekwowania opłaty za umieszczenie na słupach i tablicach 

materiałów nieopłaconych lub ich natychmiastowe usunięcie; 
9. utrzymanie na obiektach ładu informacyjnego i porządku, 
10. prowadzenie bieżących napraw na koszt własny Wykonawcy, niewchodzących w zakres prac 

remontowych w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane; przez bieżące naprawy Zamawiający rozumie 
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w szczególności : uzupełnianie ubytków powstałych w trakcie usuwania plakatów, ogłoszeń, malowanie 
powierzchni słupów, oczyszczanie i malowanie daszków, itp., 

11. przekazywanie Zamawiającemu, w ciągu 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca, pobranych opłat, 
oryginałów wystawionych faktur wraz z rejestrem sprzedaży VAT, 

12. Informowanie Zamawiającego o zauważonych uszkodzeniach słupów i tablic informacyjnych 
spowodowanych: aktami wandalizmu, niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, innymi 
nieprzewidzianymi sytuacjami w celu podjęcia przez Zamawiającego działań zmierzających do ich 
usunięcia dla dalszego ich prawidłowego funkcjonowania i użytkowania. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia, w okresie świadczenia usługi 
posiadał biuro na terenie miasta Kamienna Góra, czynne w dniach od poniedziałku do piątku, minimum 
w godz. 7 do 15. 
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Załącznik nr 6 do SWZ 
 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

UMOWA Nr ……/……/2022/ZIF 

W dniu ...................... 2022 r. w Kamiennej Górze, pomiędzy:  

Gminą Miejską Kamienna Góra, z siedzibą: Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra , NIP: 6140102927 
reprezentowaną przez: 

Janusza Chodasewicza –Burmistrza Miasta 
przy kontrasygnacie Iwony Pazgan – Skarbnika Miasta 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a  

..................................................................................... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego) 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez właściciela, upełnomocnionego (ych) 
przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skreślić): 
1. ......................................................................................................... 
2. ......................................................................................................... 

w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie podstawowym, została zawarta umowa o następującej treści: 

Rozdział I.  PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi 
polegającej na administrowaniu i bieżącym utrzymaniu słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych 
zlokalizowanych na terenie miasta Kamienna Góra, których wykaz przedstawiony jest w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy, w ramach świadczonych usług, należy: 
a. opracowanie regulaminu korzystania ze słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych zlokalizowanych 

na terenie miasta Kamienna Góra w ciągu 14 dni licząc od dnia podpisania niniejszej umowy 
i przedłożenie go celem akceptacji u Zamawiającego, 

b. oznakowanie wszystkich obiektów widocznym, czytelnym i trwałym napisem: Właściciel: Gmina Miejska 
Kamienna Góra, Administrator: […], 

c. umieszczanie plakatów, ogłoszeń, reklam podmiotów prywatnych za wcześniejszym pobraniem opłaty 
wynikającej z cennika przyjętego przez Zamawiającego, 

d. bezpłatne umieszczanie plakatów, ogłoszeń, obwieszczeń organów administracji rządowej 
i samorządowej w czasie nie dłuższym niż …… godziny/godzin licząc od daty i godziny otrzymania 
zlecenia od Zamawiającego, 

e. bezpłatne umieszczanie plakatów i ogłoszeń instytucji kultury, klubów sportowych, spółek komunalnych, 
organizacji pozarządowych oraz organów administracji rządowej i samorządowej innych niż zlecane 
przez Zamawiającego, 

f. umożliwienie bezpłatnego umieszczania nekrologów przez zakłady pogrzebowe, 
g. bieżąca kontrola słupów i tablic, w tym weryfikacja, czy na słupach i tablicach nie są umieszczone takie 

ogłoszenia lub plakaty , za które nie została uiszczona opłata, 
h. podejmowanie działań zmierzających do wyegzekwowania opłaty za umieszczenie na słupach i tablicach 

materiałów nieopłaconych lub ich natychmiastowe usunięcie; 
i. utrzymanie na obiektach ładu informacyjnego i porządku, 
j. prowadzenie bieżących napraw na koszt własny Wykonawcy, niewchodzących w zakres prac 

remontowych w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane; 
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k. przekazywanie Zamawiającemu, w ciągu 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca, pobranych opłat, 
oryginałów wystawionych faktur wraz z rejestrem sprzedaży VAT. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji obowiązków Wykonawcy w szczególności poprzez: 
a. Sprawdzanie utrzymania czystości słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych. 
b. Sprawdzanie prawidłowości odprowadzania opłat uiszczonych za korzystanie z słupów ogłoszeniowych 

i tablic informacyjnych na konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra do 7- go dnia kolejnego m-ca za 
korzystanie z słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych. 

4. Wykonawca oświadcza, że w okresie realizacji niniejszej umowy, wszelkie sprawy można będzie załatwiać 
w biurze w Kamiennej Górze przy ul. …………… w godzinach ………………… . 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w związku z 
realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 
Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla 
wykonywania umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub 
marketingowych. Wykonawca zawrze odrębną umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która 
stanowić będzie załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

Rozdział II.  WYNAGRODZENIE 

§ 2 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy Strony ustalają na kwotę ryczałtową […] zł 
brutto (słownie: […]) + obowiązujący podatek VAT w wysokości […]%  

2. Wynagrodzenie miesięczne (ryczałt) w kwocie […] zł brutto (słownie: […]) + obowiązujący podatek VAT w 
wysokości […], płatne będzie przez Zamawiającego przelewem po przepracowanym miesiącu, w ciągu 30 dni 
od daty otrzymania faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze. 

3. Za termin zapłaty uznaje się datę, w której Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na rachunek 
bankowy Wykonawcy kwotę faktury. 

Rozdział III.  TERMINY REALIZACJI UMOWY 

§ 3 

Umowę niniejszą zawiera się na okres od dnia 1 marca 2022 roku do dnia 29 lutego 2024 roku. 

Rozdział IV.  OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 4 

Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o zauważonych uszkodzeniach słupów i tablic 
informacyjnych spowodowanych: 

1. aktami wandalizmu  
2. niesprzyjającymi warunkami pogodowymi  
3. innymi nieprzewidzianymi sytuacjami 

w celu podjęcia przez Zamawiającego działań zmierzających do ich usunięcia dla dalszego ich prawidłowego 
funkcjonowania i użytkowania. 

§ 5 

1. Przy wykonywaniu części przedmiotu umowy Wykonawca może korzystać z udziału Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców. 

2. Zakres usług i czynności powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określa 
stosowna umowa o podwykonawstwo. 

3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego. 

4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania części przedmiotu umowy nie 
stanowi zmiany niniejszej umowy, jednakże wymagana jest zgoda Zamawiającego na zmianę 
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Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację projektu umowy 
o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania i uchybienia Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

6. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
6.1. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy odpowiedniej 
faktury VAT (rachunku), potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy usługi, 

6.2. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie usług, które odpowiadają ściśle 
określonym częściom przedmiotu umowy, 

6.3. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 
jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać 
stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym SWZ oraz standardom deklarowanym 
w ofercie Wykonawcy, 

6.4. okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

6.5. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego 
żądanie, wszelkich dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 
o podwykonawstwo. 

7. Projekt umowy o podwykonawstwo będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli 
Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu nie zgłosi zastrzeżeń w formie pisemnej. 

8. Zamawiający, w terminie o którym mowa w ust. 7, zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, w szczególności w następujących przypadkach: 
8.1. niespełniania przez projekt umowy wymagań określonych w ust. 6, 
8.2. niezałączenia do projektu dokumentów lub informacji, określających części przedmiotu umowy, 

których dotyczy projekt umowy o podwykonawstwo, 
8.3. gdy termin wykonania przedmiotu umowy określony w projekcie umowy o podwykonawstwo jest 

dłuższy niż przewidywany niniejszą umową, 
8.4. gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za 

wykonane usługi, uniemożliwiające rozliczenie tych usług pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie niniejszej umowy. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 
w terminie określonym w ust. 7, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć 
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po upływie terminu na zgłoszenie przez 
Zamawiającego zastrzeżeń do przedstawionego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi 
stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo których przedmiotem jest świadczenie usług geodezyjnych, geotechnicznych lub 
przygotowania operatu wodnoprawnego. 

12. Umowa o podwykonawstwo będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 
w terminie 14 dni od daty przedłożenia kopii umowy nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej. 

13. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 12, może dotyczyć w szczególności przypadków, o których mowa w ust. 8. 
14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji umowy 

o podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 
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15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopią umowy o podwykonawstwo przedłoży 
Zamawiającemu odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź 
inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

16. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone w ust. 7 ÷ 11. 

Rozdział V.  SIŁA WYŻSZA 

§ 6 

1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione ze swoich odpowiedzialności za wypełnienie swoich zobowiązań 
zawartych w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą miały miejsce. 
Okoliczności siły wyższej są to takie, które są nieprzewidywalne lub są nieuchronnymi zdarzeniami 
o nadzwyczajnym charakterze i które są poza kontrolą stron, takie jak pożar, powódź, katastrofy narodowe, 
wojna, zamieszki państwowe lub embarga. 

2. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugą 
stronę w terminie 10 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu powstania obaw, że mogą 
zaistnieć okoliczności siły wyższej. 

3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która z faktu tego wywodzi 
skutki prawne. 

Rozdział VI.  KARY UMOWNE 

§ 7 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 2 ust. 1; 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 2 ust. 1; 

b) za każde stwierdzone naruszenie obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. a), b), d), i) i k) 
w wysokości 200 zł; 

c) za niezgodne ze stanem faktycznym pobieranie opłat za umieszczanie plakatów, ogłoszeń, reklam od 
podmiotów prywatnych w oparciu o stawki wynikające z cennika przyjętego przez Zamawiającego w 
wysokości 500 zł za każde stwierdzone naruszenie; 

d) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 
w wysokości 1 000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

e) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w danej umowie 
o podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty; 

f) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są usługi lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania 
projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany; 

g) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wynikającego 
z postanowień § 5 ust. 10 umowy; 

h) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 
1 000,00 zł; 

i) za dopuszczenie do realizacji usług objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż zaakceptowany 
przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie 
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z zasadami określonymi niniejszą umową w wysokości 5,0 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 
ust. 1 umowy; 

j) w przypadku naruszenia zobowiązania do zatrudniania pracowników na podstawie stosunku pracy 
zgodnie z § 14 umowy, w wysokości równej dwukrotności aktualnego przeciętnego wynagrodzenia w 
gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za każdy 
stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia tego zobowiązania. 

3. Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy 20% Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do 
Wykonawcy. 

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie 
14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie zwłoki 
w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy. 

5. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.  

Rozdział VII.  POZOSTAŁE WARUNKI UMOWY 

§ 8 

1. Stosownie do treści art. 436 pkt. 4) lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w następujących 
przypadkach: 
1.1. zmiany stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu przepisów zmieniających stawkę podatku od 
towarów i usług. Wniosek musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 
prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy po zmianie umowy; 

1.2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu 
pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikającej z faktur wystawionych po wejściu 
w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnej Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację 
wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. 
Zamawiający oświadcza, że nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń 
pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie 
przewyższającej wysokość płacy minimalnej; 

1.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku wystąpienia 
powyższych okoliczności Wykonawca uprawniony jest złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek 
o zmianę umowy w zakresie płatności faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości składki na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne. Wniosek musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 
podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, 
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w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 
podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany powyższych zasad na kalkulację wynagrodzenia. 
Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą tych zasad; 

1.4. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku 
wystąpienia powyższej okoliczności Wykonawca uprawniony jest złożyć Zamawiającemu pisemny 
wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek musi zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany powyższych zasad na 
kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, 
które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą tych zasad. 

2. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1.1.÷1.4. obejmować 
będzie wyłącznie płatności za usługi, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano. 

3. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy 
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

§ 9 

1. Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określoną w art. 439 
ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją zamówienia (rozumianych jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, 
względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie) w 
formie aneksu do Umowy, na następujących warunkach: 
1.1. poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacja zamówienia uprawniający strony 

do żądania zmiany wynagrodzenia nie może być niższy niż 5%; 

1.2. poziom zmiany wynagrodzenia Wykonawcy ulega zmianie adekwatnie do wpływu zmiany wskaźnika 
cen towarów i usług konsumpcyjnych; w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego lub wynagrodzenia 
określonego kwotowo za wykonanie usługi poziom zmiany cen nastąpi na podstawie średniorocznego 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego; 

1.3. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i 
nie wcześniej niż od daty wpływu zmiany wskaźnika wykazanej przez stronę na wynagrodzenie 
Wykonawcy i w proporcji do liczby pełnych miesięcy za ten okres; 

1.4. maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, w okresie realizacji zamówienia, jaką dopuszcza 
Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 
wynagrodzenia nie może być wyższa niż 5% względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie lub nie może być niższa niż 5% (suma 
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego). 

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 1.1.÷1.4., zobowiązany jest do 
zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli 
łącznie spełnione są następujące warunki: 
2.1. przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2.2. okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

3. Wykonawca z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 
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wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz 
Zamawiającego w wysokości tego wynagrodzenia. 

4. Wykonawca z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany 
wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz 
Zamawiającego w wysokości 0,5 % tego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. 

§ 10 

1. W celu dokonywania uzgodnień związanych z realizacją niniejszej umowy i do bieżących kontaktów strony 
ustalają swoich przedstawicieli: 
1.1. Zamawiający w osobie: […], tel. […], e-mail: […], podczas nieobecności: […], tel. […] e-mail: […]; 
1.2. Wykonawca w osobie: […], tel. […], e-mail: […], podczas nieobecności […] e-mail: […] lub skazane 

przez strony w drodze pisemnej inne osoby.  

§ 11 
1. Zamawiający wyda Wykonawcy słupy ogłoszeniowe i tablice informacyjne do administrowania i utrzymania 

na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. 
2. Po zakończeniu trwania umowy Wykonawca obowiązany jest zdać obiekty w stanie nie pogorszonym ponad 

normalne techniczne zużycie, będące następstwem prawidłowego ich używania.  

§ 12 
Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 innym osobom, 
podmiotom gospodarczym lub spółkom prawa handlowego, bez zgody Zamawiającego.  

§ 13 
Wykonawca bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa zbyć wierzytelności z tytułu niniejszej 
umowy. 

§ 14 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1320) osób wykonujących następujące czynności: 
1.1. administrowanie słupami, 
1.2. wykonywanie prac utrzymaniowych i porządkowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudniania pracowników w okresie świadczenia usług na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1320). 

3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 
w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży według wyboru Zamawiającego wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

4.1. Oświadczenie zatrudnionego pracownika zawierające informacje, w szczególności imię i nazwisko, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków; 

4.2. Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 
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4.3. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę osób wykonujących czynności, których 
dotyczy oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 4.2. umowy. Kopia umowy o pracę winna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z Rozporządzeniem 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 rok 2016 nr 119 poz. 1 z 2016-05-04) tj. w szczególności bez adresów, 
numerów PESEL, uposażenia). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia 
umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o pracę nie podlegają anonimizacji i muszą być możliwe do 
zidentyfikowania. 

4.4. Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy; 

4.5. Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku 
pracy wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 7 ust. 2 lit. j) niniejszej umowy. Niezłożenie przez 
Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w 
celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 
 

§ 15 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być 
akceptowane przez obydwie Strony umowy. 

§ 16 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego. 

§ 17 
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony zobowiązuje się przede wszystkim 
załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddać pod rozstrzygnięcie właściwego dla 
Zamawiającego sądu powszechnego. 

§ 18 
Niniejsza umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1. Wykaz słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych 
2. Oferta Wykonawcy 
3. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
 


