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Znak sprawy: UG.271.1.23.2020 

pieczęć komórki organizacyjnej 

Zapytanie ofertowe 

I. Zamawiający: GMINA KREMPNA 

Adres do korespondencji: 38-232 KREMPNA 85 

tel. 134414045, faks 134414045 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Budowa małej ogólnodostępnej infrastruktury 

rekreacyjno-turystycznej w m. Kotań – Gmina Krempna”. 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

z dnia 29 stycznia 2004 r. którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

30.000 euro (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)  

2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Krempna tj.: http://www.krempna.pl,  http://www.bip.krempna.pl 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

 Specyfika głównych wymagań:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw w miejscowości Kotań  na dz. ew. nr 101/5 

Zadanie polega na wykonaniu następujących prac: 

1.1. Przygotowanie terenu pod plac zabaw. 

1.2. Wyposażenie i montaż urządzeń do zabaw, w tym: 

a) zestaw zabawowy typu zoo o wym. min. 8x5,5 m – 1 szt.,  

b) huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt., 

c) zestaw sprawnościowy składający się przede wszystkim z elementów wspinaczkowych – 1 szt., 

1.3. Wyposażenie placu zabaw w urządzenia dodatkowe takie jak:  ławka parkowa metalowo-

drewniana – 1 szt., lampy solarne – 2 szt., stojak rowerowy na 5-6 stanowisk – 1 szt., tablica 

informacyjna oraz tabliczki informujące  o sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia  

http://www.krempna/
http://www.bip.krempna.pl/
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i przestrzegania zasad bezpiecznego użytkowania. 

Szczegółowy zakres robót został ujęty w załączonym do zapytania ofertowego przedmiarze robót 

oraz dokumentacji projektowej.  

Obowiązki wykonawcy robót: 

1) Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie ze zgłoszeniem budowy, 

dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym: normami technicznymi i przepisami Prawa 

budowlanego, na ustalonych warunkach oraz z należytą starannością. Wykonawca w trakcie 

realizacji zamówienia ma obowiązek uwzględnienia wszystkich elementów dokumentacji 

technicznej oraz wszystkich uwarunkowań istniejącej infrastruktury. 

2) Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 7 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. 

3) Zabezpieczenie mienia Zamawiającego znajdującego się na placu budowy. 

4) Zapewnienie właściwego oznakowania i właściwego zabezpieczenia budowy. 

5) Utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci. 

6) Ponoszenie odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

właścicielom lub użytkownikom posesji sąsiadujących z terenem budowy. 

7) Dbałość o środowisko naturalne, w tym, aby odpady, emisje i zanieczyszczenia z terenu budowy, 

a w szczególności ścieki, pyły, wyziewy i hałas by były możliwie najmniejsze, nie przekraczały 

dopuszczalnych prawem norm i nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego.  

8) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. 

9) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej; 

protokoły odbioru robót zanikowych, protokoły badań i sprawdzeń oraz atesty i certyfikaty 

dotyczące użytych materiałów. 

10) Ponoszenie wszelkich kosztów z wypełnieniem przez Wykonawcę obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy. 

11) Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakończeniu oraz 

umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. Jeśli 
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Wykonawca nie poinformował o tym Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać 

odwierty niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

12) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca 

będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania  

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia Podwykonawców. 

13) Od daty odbioru końcowego, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad  

i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot 

Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej: 

a) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót  i  tkwiła w obiekcie, którego 

dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji 

przedmiotu Umowy; 

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego lub czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego.  

Pozostałe informacje: 

1. Zamawiający informuje, iż przed rozpoczęciem prac nad opracowaniem oferty oraz określeniem 

jej ceny zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przyszłego terenu budowy w celu 

zapoznania się z warunkami realizacji robót, oraz ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami 

logistycznymi mającymi wpływ na cenę oferty. Szczegółowe rozwiązania wpływające na 

zwiększenie zakresu i wartości robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako 

roboty dodatkowe. 

2. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy teren robót na czas prowadzenia 

prac. 

3. Zamawiający informuje, iż przedmiar robót dołączony do opisu przedmiotu zamówienia stanowi 

jedynie materiał pomocniczy. W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do 

prawidłowego wykonania zadania wynikające z dokumentacji projektowej, a także ogólnie 

rozumianej sztuki budowlanej. 

4. Zamawiający żąda udzielenia na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości na 

minimalny okres 36 miesięcy. Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się z dniem odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia. Udzielony przez Wykonawcę okres gwarancji stanowi 

dodatkowe  kryterium przy ocenie ofert na przedmiotowe zadanie. 



 
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

 

 

4 

 

5. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących 

odpowiednią jakość o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone 

w przedmiarze i dokumentacji projektowej. Zabrania się stosowania materiałów 

nieodpowiadających wymaganiom Polskich Norm. Wykonawca ma obowiązek posiadać 

i przedstawić Zamawiającemu, w stosunku do użytych materiałów i urządzeń, dokumenty 

potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, 

deklaracje techniczne producenta, świadectwa jakości).  

6. Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót 

zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca), Zamawiający 

dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one 

realizację robót budowlanych w zgodzie z przepisami prawa budowlanego i odpowiednimi 

normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w/w 

dokumentacji oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający 

dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia z innych materiałów i urządzeń 

równoważnych. Zamawiający informuje, że podane w dokumentacji projektowej, przedmiarze 

robót konkretne propozycje materiałów i urządzeń mają na celu wyłącznie określenie standardu 

wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi nie 

powodującymi zmiany ilości oraz jakości wyspecjalizowanych urządzeń i materiałów.  

7. Wszystkie montowane urządzenia na placu zabaw, muszą posiadać aktualne certyfikaty i atesty 

dopuszczające je do użytkowania na terenach użyteczności publicznej. Każdy z dostarczonych 

urządzeń musi posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i 

krajowym i być zgodny z Dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 2011 

r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz odpowiadać wymaganiom normy 

PNEN1176, PN-EN 1177 (place zabaw) oraz Znak Bezpieczeństwa „B”. 

 

Termin wykonania zamówienia: do 19.05.2021 r. 

 Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

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

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy wykonawca może złożyć tylko 

jedną ofertę. 
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III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie 

w realizacji zamówień o charakterze podobnym co do przedmiotu niniejszego zamówienia.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy 

– w tym okresie, wykonał co najmniej 2 ogólnodostępne place rekreacyjne (np. place zabaw) o 

wartości robót min. 30.000,00 zł brutto każdy. 

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

wykaz zrealizowanych robót zawierający: miejsce wykonania zadania, wskazanie podmiotów, na 

rzecz których roboty zostały wykonane, termin realizacji robót, rodzaj robót, wartość zamówienia. 

Wzór wykazu zrealizowanych robót stanowi załącznik do Zapytania ofertowego. Ponadto, 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały 

wykonane należycie, w szczególności, że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończone. Dokumentami tymi mogą być referencje, bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane.  

Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia  

w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenie – Wykaz wykonanych robót – Zał. Nr 3 do 

Zapytania ofertowego. 

IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw 

wykluczenia: 

Z postępowania wykluczeni są wykonawcy osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym. 

Powiązania osobowe i kapitałowe powodujące wykluczenie wykonawcy z postępowania wskazane 

zostały w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2020, poz. 217 

z późn. zm.), tj.: 

- przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem 

ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich 
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imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie 

wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na: 

1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

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

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

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

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy złożyć 

wraz z ofertą oświadczenie o braku w/w powiązań, stanowiące Zał. Nr 2 do Zapytania 

ofertowego.  

V. Przesłanki odrzucenia oferty: 

Oferta podlegać będzie odrzuceniu w przypadku gdy:  

1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego. 

2. została złożona przez podmiot:  

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt. III  niniejszego 

Zapytania ofertowego, 

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w art. 

43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 

2020, poz. 217 z późn. zm.), 

3. Została złożona po terminie składania ofert określonym w pkt IX.  

VI. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy. 

2) Oświadczenie o braku powiązań. 
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3) Wykaz zrealizowanych robót budowlanych + referencje. 

4) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  

        przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

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

przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

VIII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

 Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących 

postępowania  jest Pan Szymon Stoś. 

 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia 

zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: od pn-pt w godz. od 7.30-14.30. 

IX. Miejsce składania ofert 

Ofertę cenową należy: 

- przesłać pocztą, pocztą kurierską lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w  

Krempnej, 38-232 Krempna 85 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budowa małej 

ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Kotań – Gmina Krempna” w 

terminie do dnia 30.12.2020 r., do godz.10:00 pokój Nr 8 Sekretariat. 

Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 

powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej złożenia, 

czy wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy 38-232 Krempna 85 – pokój numer 1 dnia 

30.12.2020 r., godz. 10.15. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pomocą faxu lub e-mailem. 

X. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Cena oferty to cena brutto. 

2. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
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3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, którego definicję określa 

art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszystkich 

kosztów niezbędnych do wykonania całości zamówienia. Przedmiar robót dołączony do 

zapytania stanowi jedynie materiał pomocniczy. 

4. Cena podana w sposób określony w formularzu cenowo - ofertowym powinna obejmować 

wszystkie koszty i składniki, jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia. Cenę 

ryczałtową oferty należy wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji, uwzględniając 

wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty gwarancyjne, podatki 

oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić. Niedoszacowanie, pominięcie 

oraz brak rozpoznania zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia. 

5. Wykonawca określi w ofercie cenę całkowitą brutto dla przedmiotu zamówienia (obejmującą 

rzeczywistą stawkę podatku od towaru i usług VAT, stosowaną w obrocie gospodarczym dla 

danego przedmiotu zamówienia), cenę netto, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. 

6. Zamawiający nie określa stawki podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest do jej 

określenia w formularzu ofertowym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Określenie 

w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług 

stanowi błąd w obliczeniu ceny, co prowadzi do odrzucenia oferty. 

7. Cenę oferty należy podać w PLN. Cena musi być wyrażona w jednostkach nie mniejszych niż 

grosze (nie dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego). Wykonawcy, 

którego walutą rozliczeniową jest inna niż PLN, zobowiązany jest przeliczyć walutę obcą, na 

podstawie średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień ukazania się ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz wagi 

punktowe przypisane do kryteriów oceny oferty. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zmawiający będzie się kierował wyłącznie 

następującymi kryteriami oceny ofert:  
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a)  Cena oferty – znaczenie kryterium 80  pkt. 

b)  Okres gwarancji jakości na wykonane roboty, która obejmuje także wszelkie urządzenia 

i materiały, które  wchodzą w skład realizowanej inwestycji – znaczenie kryterium 20 pkt. 

2. Kryterium I: Cena 

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny całkowitej brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie 

niniejszego wzoru: 

C = (Cn/Co) x 80 pkt 

gdzie  Cn – cena brutto oferty najtańszej 

Co - cena brutto oferty ocenianej  

3. Kryterium II: okres gwarancji jakości na wykonane roboty, która obejmuje także wszelkie 

urządzenia i materiały, które  wchodzą w skład realizowanej  inwestycji. 

Zamawiający przyzna Wykonawcy odpowiednią ilość punktów (max 20), według poniższej 

zasady: 

- Wykonawca otrzyma 0 pkt, jeżeli zaoferuje termin gwarancji wynoszący 36 miesiąc, 

- Wykonawca otrzyma 10 pkt, jeżeli zaoferuje termin gwarancji wynoszący 48 miesięcy,  

- Wykonawca otrzyma 20 pkt, jeżeli zaoferuje termin gwarancji wynoszący 60 miesięcy lub 

więcej.  

Zaoferowanie terminu krótszego niż 36 miesiące spowoduje odrzucenie oferty. 

Wykonawca winien wypełnić w Formularzu cenowo - ofertowym tabelę dotyczącą kryterium: 

okres gwarancji. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu cenowo - ofertowym nie 

zaznaczy żadnego pola z terminem gwarancji Zamawiający odrzuci jego ofertę. 

4. Każda z ofert otrzyma liczbę punktów jaka wynika ze wzoru   LP = C + Cz , gdzie: 

LP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie 

C - liczba punktów przyznanych za kryterium nr I - cena 

Cz – liczba punktów przyznanych za kryterium nr II – okres gwarancji 

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

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 

ofert wybiera (jeżeli jest to możliwe) ofertę z najniższą ceną. 
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6. W celu obliczenia punktów, wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane 

do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu 

wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.  

7. Ofertę należy złożyć w języku polskim, wszelkie rozliczenia będą w walucie polskiej. 

8. Najkorzystniejsza  oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt. 

Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający udzieli niniejszego 

zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów po 

zsumowaniu obydwu kryteriów. 

XII. Informacje o formalnościach  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 

o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny. 

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej 

określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.  

Uwaga! 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnej oferty, unieważnienia 

zapytania, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji zamówienia, bez podania 

przyczyny. 

XIII. Warunki zmiany umowy 

1. Umowa zawarta z wybranym wykonawca może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje 

zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.  

2. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu 

świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania zadania wykonanie części 

prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.  
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3. Zmiana umowy z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest 

dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania zadania jest niezbędne wykonanie 

dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała 

na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 

przy czym wykonanie:  

a) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla 

Zamawiającego lub:  

b) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie 

jest możliwe wykonanie danego zadani w całości.  

4. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację 

przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:  

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą, w szczególności w zakresie 

zmiany stawki podatku VAT; 

2) w sytuacji, gdy materiały budowlane lub urządzenia określone w ofercie, a następnie  

w umowie, przestały być produkowane i są niedostępne, co będzie potwierdzone stosownym 

dokumentem, Wykonawca może zaproponować inny materiał lub urządzenia o parametrach 

nie gorszych od podanych w ofercie, spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym, 

za cenę określoną w ofercie i umowie; 

3) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym; 

4) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń 

Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy; 

6) dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje 

przedmiot umowy na innego po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 
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7) dopuszcza się rezygnację z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje 

przedmiot umowy 

8) zmiany treści umowy poprzez aktualizację rozwiązań projektowych z uwagi na postęp 

technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających 

prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych 

nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, zmian rozwiązań technologicznych wykonania 

robót wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej polegających na zmianie sposobu 

wykonania robót, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego; Wykonawca 

musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zastosowanie innych rozwiązań; 

9) rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej 

w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 

wykonania przedmiotu umowy – tzw. roboty zaniechane, wówczas zmianie ulega również 

wynagrodzenie wykonawcy,  

10) innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nieznane były fakty mające na nie 

wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres spowoduje następstwa korzystne dla  

Zamawiającego; 

11) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż 

wskazane w projekcie budowlanym w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub ich wadliwym wykonaniem – zmiany te nie mogą 

powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy; 

12) Zamawiający może zmniejszyć zakres zadania - w przypadku wystąpienia konieczności 

zmniejszenia zakresu robót rozliczenie zadania nastąpi w oparciu o stawki określone 

w ofercie Wykonawcy oraz ilości robót faktycznie wykonanych 

13) dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadkach: 

- działania siły wyższej, klęski żywiołowej – termin wykonania przedmiotu umowy może 

wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; 
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- wystąpienia intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu, śniegu, niskich temperatur 

albo innych zjawisk/warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie 

przedmiotu umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać 

przedłużony o czas trwania tych okoliczności; 

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego 

należytej staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu zakończenia 

przedmiotu umowy, 

- udokumentowania niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłości 

postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, 

uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może 

wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; 

- konieczności dokonania zmiany w dokumentacji projektowej, w tym wstąpienia istotnego 

błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas 

niezbędny na usunięcie wad w projekcie lub dokonania zmian w dokumentacji projektowej;  

- konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w skutek braku 

możliwości realizacji robót zgodnie z projektem; 

- wystąpienia konieczności wykonania prac zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych 

mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy– termin wykonania 

przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; 

- wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego – termin wykonania 

przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności; 

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych 

w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treść umowy będzie 

umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

- w sytuacji, o której mowa w pkt 12). 

14) wynagrodzenie należne wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług - wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni 

się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów.  
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b) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 12).   

5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany niniejszej umowy następujące 

zmiany: 

     a) danych teleadresowych; 

     b) danych rejestrowych; 

     c) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron niniejszej umowy.  

4.  Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej. Wniosek o zmianę 

postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

5.  Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.  Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest zgoda obu stron umowy. 

 

XIV. Dodatkowe informacje: 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO"), Wójt Gminy 

Krempna informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Krempna jest 

Gmina Krempna 38-232 Krempna 85 reprezentowana przez Wójta Gminy Krempna.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Urzędu  Gminy Krempna,  a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych  

w Urzędzie Gminy Krempna pod nr tel. 134414310, adres e-mail: ugkrempna@wp.pl  

3. Administrator danych osobowych - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach: 
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a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych oraz Wójcie Gminy 

Krempna; 

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami; 

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt  4 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa;  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Krempna 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Krempna. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt  4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),  

w przypadku gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  

z przepisów prawa; 
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d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy 

prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub 

na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania 

danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej przez Administratora, 

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, 

której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której 

dane dotyczą jest dzieckiem.  

8.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 

prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy 

Krempna Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
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nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 

dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

13. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – adw. Piotr Pietruś. 

 

Załączniki: 

 Formularz cenowo-ofertowy. 

 Oświadczenie o braku powiązań. 

 Wykaz zrealizowanych robót budowlanych. 

 Przedmiar robót – Kotań. 

 Projekt budowlany –Kotań. 

 

                                                                                            ZATWIERDZIŁ: 

                                                                                            11.12.2020 r. 

 

Wójt Gminy Krempna  

/-/ Kazimierz Miśkowicz 

Na oryginale znajduje się właściwy podpis 

 

                                                                                       (data, podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej postępowanie) 


