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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 
ZP.272.00039.2019, ZP.ZD-00557/19 

POWIAT POZNA ŃSKI  

ul. JACKOWSKIEGO 18 
60-509 POZNAŃ 

NIP: 781-18-40-766,    REGON: 631257992 
www.bip.powiat.poznan.pl 

tel. 61 8410 686, faks 61 8418 823 
 godziny urzędowania:  

poniedziałek: 9:00 – 16:30, wtorek – piątek: 8:00 – 15:00 

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie art. 39 ustawy zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). 
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

I. INFORMACJE OGÓLNE.     
1. Przedmiotem zamówienia są usługi. 
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ustawy. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania rozwiązań równoważnych opisywanym. 
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
10. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

Wykonawca może więc powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 
12. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i w art. 29 ust. 4 ustawy. 
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
14. Zamawiający nie wymaga przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji o której mowa w art. 10a ust. 2 ustawy. 
15. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy. 
16. Umowa z wybranym Wykonawcą zostawanie zawarta na warunkach określonych w projekcie stanowiącym 

załącznik nr 7, do niniejszej SIWZ. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
1. Wykonywanie prac związanych z inwentaryzacją miejsc i ilości występowania wyrobów zawierających azbest 

znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Poznańskiego. 
Kod CPV: 22130000-0. 

2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie na terenach nieruchomości położonych w 13 gminach Powiatu 
Poznańskiego: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, 
Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las. 

3. Zamawiający wymaga by:  
a) Wykonawca do prowadzenia prac skierował osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.) w ilości nie mniejszej niż 
zadeklarowana w ofercie, 

b) Wykonawca prowadził dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,  
c) Znajdujące się w posiadaniu Wykonawcy urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych zapewniły określony w Rozporządzeniu RODO poziom bezpieczeństwa,  
d) Wykonawca stosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych 

osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Rozporządzenia 
RODO, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem w zakresie, za który odpowiada Wykonawca. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ. 

III.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 
Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do 30.09.2019 r. 

IV.  WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące: 
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów. 
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku. 
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2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku. 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej. 
   Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie,  

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich sześciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
minimum jednej usługi obejmującej swoim zakresem prace związane z wykonaniem inwentaryzacji (lub jej 
aktualizacji) wyrobów zawierających azbest: 
a) wykonanej dla powiatu lub związku gmin, obejmującego działaniem teren co najmniej 7 gmin.  
lub 
b) o wartości minimum 100.000,00 zł brutto. 

2.  Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte 
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści dokumentów  
i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 

3.  Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W tym przypadku musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia 

4.  W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych  
w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów, zamawiający ŻĄDA dokumentów, które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub 
usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych  
w Rozdziale VI SIWZ, ust. 2 pkt 4), z wyłączeniem oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

5.  Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352, poz. 1579). 
W sytuacji tej Wykonawca wskazuje dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub posiadanie ich przez 
Zamawiającego. 

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę względem którego 
zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy oraz w stosunku do którego otwarto likwidację,  
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 
2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233  
z późn. zm.).  

VI. WYKAZ WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW. 
1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą: 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – o treści 
zgodnej z załącznikiem nr 2. 
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 składane 
na wezwanie Zamawiającego:  
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego kompetencji lub 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 
o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ, Wykonawca winien przedłożyć: 
Zamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku, zatem nie żąda 
przedłożenia dokumentów w tym zakresie. 
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2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej 
lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2) SIWZ, Wykonawca winien przedłożyć: 
Zamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku, zatem nie żąda 
przedłożenia dokumentów w tym zakresie. 

3) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej 
lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3) SIWZ Wykonawca winien przedłożyć: 
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 

(o treści zgodnej z załącznikiem nr 6), w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

4) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca winien 
przedłożyć: 
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów 
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (o treści zgodnej z załącznikiem nr 3); 

c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne (o treści zgodnej z załącznikiem nr 4); 

d) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) 
(o treści zgodnej z załącznikiem nr 5); 

e) Wykonawcy, w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia 
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634, 1823). 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz 
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Ponadto, na etapie składania oferty, Wykonawca winien przedłożyć: 
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 1, 
2) dokument potwierdzający wniesienie wadium; 
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: 

a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; 
b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. 

konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy – upoważnienie do pełnienia funkcji 
przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego 
z Wykonawców. 

4. Dokument, o którym mowa w ust. 3  pkt 1 musi być złożony w formie oryginału. 
Dokument, o którym mowa w ust. 3  pkt 2 musi być złożony: 
– w przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w formie oryginału (w sposób umożliwiający zwrot 
dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy) oraz kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę (w sposób 
uniemożliwiający jego samodzielną dekompletację); 

– w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) w formie oryginału – lub kserokopii 
poświadczonej przez Wykonawcę. 

Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 musi być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie. 
Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 
Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach 
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
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Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż 
oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 
4 lit. a) lub ust. 5, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 
i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty, jednakże, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia 
na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.  

5.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a), w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
które powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.  Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

7.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas, Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje 
się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa dokumenty 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, określone 
w ust. 1 i w ust. 2 pkt 4), w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, A TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI. 
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: 

Joanna Rządkowska – Jurga – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych – tel. 61 84 10 686. 
2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, przesyłając swoje zapytania faksem pod numer: 61 84 18 823 lub pocztą elektroniczną: 
zp@powiat.poznan.pl. 

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 
ofert.  
Jeżeli zapytanie wpłynęło po upływie wskazanego powyżej terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić zapytanie bez odpowiedzi. 

4. Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują 
pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz ww. dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną lub 
faksem, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia na piśmie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje winny zostać oznaczone numerem prowadzonego postępowania zamieszczonym w nagłówku 
niniejszej SIWZ i być kierowane na adres e-mail: zp@powiat.poznan.pl, faks nr 61 84 18 823. 

VIII. ZMIANA TRE ŚCI SIWZ. 
1. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 
1. Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
3. Ofertę należy, pod rygorem nieważności, złożyć w formie pisemnej, a treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa 

w treści niniejszej SIWZ. 
5. Oferta powinna być sporządzona na papierze, napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana 

przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej cenie oferty. 

6. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty była kolejno ponumerowana i zaparafowana. 
7. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej 

dekompletację. 
8. Zamawiający zaleca, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty ) były 

podpisane. Podpis winien być naniesiony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. wraz z imienną 
pieczątką. 
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9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 
4 ustawy. 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu/kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, 

w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 pokój nr 002  do dnia 12.07.2019 r., do godz. 11:00. 
1) Opakowanie/kopertę należy zaadresować następująco: 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 
„Przetarg nieograniczony – Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Nie otwierać przed dniem 
12.07.2019 r., godz. 11:15”. oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

2) Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca. 
3) Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 
4) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.07.2019 r. o godz. 11:15, w siedzibie Zamawiającego w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 sala 315, piętro III. 

3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

XI. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY. 
1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.   
2. Zmiana musi być złożona w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA. 
3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji otwarcia ofert przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną 
dołączone do uprzednio złożonej oferty. 

4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie 
pisemnego powiadomienia w siedzibie Zamawiającego o wycofaniu oferty. 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. 
1. Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną cenę uwzględniającą wszystkie 

elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia oraz udzielenie ewentualnych upustów. 
2. Cena powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) 

z uwzględnieniem należnego podatku VAT oraz określona słownie w oznaczonym miejscu formularza ofertowego. 
3. Rozliczenia z wybranymi Wykonawcami będą następować zgodnie z przepisami ustawy z dnia  11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. 
4. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

XIII. OPIS KRYTERIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOB U OCENY OFERT. 

1. Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 
1) C – Cena – 60 %, 
2) Z – Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – 40 %, 

Przedmiotowe kryterium stanowi odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108, ze zm.), z ogólnej 
liczby osób, którym zostaną powierzone czynności w zakresie inwentaryzacji miejsc i ilości występowania 
wyrobów zawierających azbest. 
Odsetek należy ustalić w ten sposób, iż stanowi on, wyrażony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
(wartość liczbowa od 0,00 do 1,00), iloraz liczby osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym 
zostaną powierzone czynności w zakresie inwentaryzacji miejsc i ilości występowania wyrobów zawierających 
azbest oraz liczby wszystkich osób, którym zostaną powierzone czynności w zakresie inwentaryzacji miejsc i 
ilości występowania wyrobów zawierających azbest. 

Ocena ofert w zakresie przedmiotowych kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad: 
 

       Cena najniższa spośród złożonych ofert 
C = --------------------------------------------------------- x 60 pkt,                   

                                Cena badanej oferty   

Odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w badanej ofercie 
    Z= ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ x 40 pkt 

Najwyższy odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę spośród złożonych ofert 

W przypadku niewskazania odsetka w formularzu ofertowym lub wyrażenia go wartością powyżej  
1,00 – oferta otrzyma 0,00 pkt. 

 

2. W zakresie przedmiotowych kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów, przy czym 1% = 1 pkt. 
3. Uzyskana punktacja w przedmiotowych kryteriach, stanowić będzie łącznie sumę punktacji, liczonej wg wzoru: 

O = C + Z. 

4. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans wg przyjętych kryteriów, a tym samym otrzyma największą 
liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 
uzyskanych punktów. 



ZP.272.00039.2019 

6 

 

5. W sytuacji, gdy nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 
najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

XIV. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą. 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

XV. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM. 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 4.700,00 zł. 
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym,  

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Handlowy 

O/Poznań, konto nr 77103012470000000034916047. 
4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 12.07.2019 r., 

do godz. 11:00. 
5. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku 

bankowym Zamawiającego. 
6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję  
Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot 
dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopia dokumentu poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać załączona do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 
W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) należy dołączyć do oferty potwierdzenie 
dyspozycji przelewu na konto Zamawiającego potwierdzone przez Wykonawcę. 
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja 
musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być 
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny 
(z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie  
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu 
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 

7. Zamawiający zwróci albo zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. 

XVI. INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA P UBLICZNEGO. 
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ustawy, powiadomi niezwłocznie 

o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
2. W przypadku gdy w imieniu wybranego Wykonawcy, umowę będzie podpisywać inna osoba jest on zobowiązany 

przedłożyć Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo. 
3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może 

zastosować procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 2 ustawy lub w art. 94 ust. 3 ustawy. 
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Przedmiotowa umowa musi zawierać postanowienia określone w art. 141 ustawy, dotyczące 
solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przysługują niżej wskazane środki ochrony prawnej: 

1) Odwołanie – przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
– określenia warunków udziału w postępowaniu; 
– wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
– odrzucenia oferty odwołującego; 
– opisu przedmiotu zamówienia; 
– wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, 
albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

4) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 
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on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podst. art. 180 ust. 2 ustawy. 
5) Na orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu 

okręgowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

6) Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony  prawnej zawarte są w art. 179 – 198g ustawy. 

XVIII. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, iż: 
1) Administratorem danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 

Poznań.  
2) Wyznaczono inspektora ochrony danych. 
3) Dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa: 

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. W sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych,  

b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,  
c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 
d) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 
e) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

4) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych 
i  przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez 
Administratora. 

5) Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych, 
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 
c) żądania usunięcia danych, gdy: 

− dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 
− dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:  
− osoby te kwestionują prawidłowość danych,  
− przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 
− Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 

osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  
6) Osoby mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 

w tym profilowaniu.  
9) Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa. 

2. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych 
interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu,  
wykonawca zobowiązany jest do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia 
o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (pkt 8 
załącznika nr  1 – formularza ofertowego). 
Podkreślenia wymaga, że również podwykonawca, podmiot trzeci, będzie musiał podczas pozyskiwania danych 
osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny 
wynikający z RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio 
pozyskał.  
Ponadto, w przypadku jeśli realizacja umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania będzie 
wymagała przekazania danych osobowych Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż będzie 
je przetwarzał 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). 
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Załącznik nr 1 
Nazwa i  adres Wykonawcy: 

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

tel./ faks, e-mail: 

…………………………………………………………… 

 

…..................................................... 
(miejscowość i data) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

POWIAT POZNA ŃSKI,  
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonywanie prac związanych z inwentaryzacją miejsc i ilości występowania wyrobów zawierających azbest 

znajdujących się na terenach nieruchomości w gminach Powiatu Poznańskiego, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ: 

Oferujemy wykonywanie zamówienia za cenę*:  

 

Cena …………..………………….zł brutto, 

słownie ……………………………………………………….…………………………………………………….. 
 

Oświadczamy, że: 
1. Odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostaną powierzone czynności w zakresie inwentaryzacji 

wyrobów zawierających azbest wynosi: …..,…... (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)**.  
2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia do postępowania 

określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego 
przygotowania oferty; 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 
4. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 

do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie  z zapisami wszystkich 

dokumentów składających się na SIWZ; 
6. Wadium wnieśliśmy w dniu ………...… w formie …………..………..…… W przypadku wniesienia wadium w formie 

pieniężnej (przelew) prosimy o jego zwrot na konto o nr: ………………………………………………………….…….; 
7. Wyrażamy zgodę na pobieranie z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, dokumentów, wymaganych zgodnie  

z  §10  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  26  lipca  2016  roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. z CEIDG (www.ceidg.gov.pl) /KRS 
(www.ems.gov.pl); 

8. Z naszej strony wypełniony został obowiązek informacyjny przewidziany w RODO wobec osób fizycznych od których dane 
osobowe zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu***;  

9. Nasza oferta składa się z ............ kolejno ponumerowanych stron; 
10. Następującą część zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom**** : 

1) ....................................................................................... 
2) ....................................................................................... 
3) ....................................................................................... 

11. Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*****   Tak □  Nie □ 
12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ....................................................................................... 
2) ....................................................................................... 
3) .......................................................................................    
 
 
 

........................................................................ 
                                         (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
Uwagi: 
* Cena oferty winna zostać obliczona z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozdziale XII SIWZ.  
** Odsetek winien zostać obliczony z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozdziale XIII ust. 1 SIWZ, niewpisanie odsetka lub wyrażenie go wartością powyżej  

1,00 skutkuje otrzymaniem 0 pkt w przedmiotowym kryterium; 
*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, treść 

oświadczenia należy przekreślić).      
**** Je żeli Podwykonawcy są jednocześnie podmiotami na zasoby których powołuje się Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą 

dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust 2 pkt 4  lit. a) – d)  SIWZ; Przekreślenie, niewypełnienie, oznacza, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału 
Podwykonawców. 

***** Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych  
i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót 
nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.        
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Załącznik nr 2 

 
 
 
.................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

 
PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA  WYKONYWANIE PRAC 
ZWI ĄZANYCH Z INWENTARYZACJ Ą MIEJSC I ILO ŚCI WYSTĘPOWANIA WYROBÓW 

ZAWIERAJ ĄCYCH AZBEST ZNAJDUJ ĄCYCH SIĘ NA TERENACH NIERUCHOMO ŚCI W GMINACH 
POWIATU POZNA ŃSKIEGO. 

 
 

Oświadczam, iż nie później niż na dzień składania ofert, nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez 

Zamawiającego w Rozdziale IV ust. 1 SIWZ.* 
 

 

 
 

INFORMACJA DOTYCZ ĄCA PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę WYKONAWCA** 
 
 
Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, który został określony 

w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3) SIWZ, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej polegam na zasobach 

następującego podmiotu: 

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

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

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

(Dane podmiotu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
......................, dnia……...………….r. 

                                    ............................................................... 
                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
*  Niniejsze oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału 

w postępowaniu i składane jest wraz z ofertą. 
** Wypełnić jeśli dotyczy. 
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Załącznik nr 3 
 
 
 
.................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

 
PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONYWANIE PRAC 
ZWI ĄZANYCH Z INWENTARYZACJ Ą MIEJSC I ILO ŚCI WYSTĘPOWANIA WYROBÓW 

ZAWIERAJ ĄCYCH AZBEST ZNAJDUJ ĄCYCH SIĘ NA TERENACH NIERUCHOMO ŚCI W GMINACH 
POWIATU POZNA ŃSKIEGO. 

 
 

 
 

Oświadczam, iż  wobec mnie nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej  
o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*. 

 
 

 
 

 

 

 

 

......................, dnia……...………….r. 

                                    ............................................................... 
                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Niniejsze oświadczenie stanowi potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i składane jest przez Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni. 

 
* W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – należy przedłożyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 
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Załącznik nr 4 

 
 
 
 
................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA  WYKONYWANIE PRAC 
ZWI ĄZANYCH Z INWENTARYZACJ Ą MIEJSC I ILO ŚCI WYSTĘPOWANIA WYROBÓW 

ZAWIERAJ ĄCYCH AZBEST ZNAJDUJ ĄCYCH SIĘ NA TERENACH NIERUCHOMO ŚCI W GMINACH 
POWIATU POZNA ŃSKIEGO. 

 
 
 
 
 

 
 

Oświadczam, iż wobec  mnie nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się  
o zamówienia publiczne. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

......................, dnia……...………….r. 

                                    ............................................................... 
                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze oświadczenie stanowi potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i składane jest przez Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni. 
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Załącznik nr 5 

 
 
 
 
................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
 

PRZYSTĘPUJĄC DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA  WYKONYWANIE PRAC 

ZWI ĄZANYCH Z INWENTARYZACJ Ą MIEJSC I ILO ŚCI WYSTĘPOWANIA WYROBÓW 
ZAWIERAJ ĄCYCH AZBEST ZNAJDUJ ĄCYCH SIĘ NA TERENACH NIERUCHOMO ŚCI W GMINACH 

POWIATU POZNA ŃSKIEGO. 
 
 

 
 

 
Oświadczam, iż nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.). 
 

 
 
 
 
 
 

 

......................, dnia……...………….r. 

                                    ............................................................... 
                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze oświadczenie stanowi potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i składane jest przez Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni. 
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Załącznik nr 6  
 
............................... 
(pieczęć Wykonawcy) 

 
WYKAZ USŁUG W ZAKRESIE NIEZB ĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKU 

OKREŚLONEGO W ROZDZIALE IV UST. 1 PKT 3) SIWZ 
 

    

L.p. Przedmiot zamówienia 
Wartość 
brutto  

Data wykonania 
Podmiot 

(nazwa Zamawiającego) 

     
 

     
 

     
 

     

     

     

     

     

 
 
 
 

      ......................, dnia……...………….r. 
 
 
…………................................................................... 

                            (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i składane jest przez Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni. 
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Załącznik nr 7 

Umowa nr ………………Projekt  

Zawarta w Poznaniu, w dniu ……………….. 2019 r.  pomiędzy : 

Powiatem Poznańskim z siedzibą w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 

NIP 7811840766, REGON 631257992 

reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu którego działają: 

1. ………………………………………………….……………. 

2. ………………………………………………………………… 

z kontrasygnatą ………………………………………………………, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

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

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

z siedzibą w................................................................................................................................................ 

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

NIP........................................REGON.....................................KRS.............................................................. 

w imieniu którego działają: 

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, Zamawiający przekazuje a Wykonawca przyjmuje do realizacji 

przedmiot umowy, którym jest wykonanie prac opisanych poniżej, związanych z inwentaryzacją wyrobów 

zawierających azbest znajdujących się na terenie 13 gmin powiatu poznańskiego. 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie 

następujących 13 gmin powiatu poznańskiego: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, 

Luboń, Mosina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, zwane dalej Zadaniem. 

1. Zakres zadania obejmuje: 

a) wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysu obiektów z przypisanymi do 

obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej, nazwą i numerem obrębu ewidencyjnego, nazwą gminy; 

b) sporządzenie dla każdego miejsca występowania wyrobów zawierających azbest spisu z natury  

z zastosowaniem formularza "Informacji o wyrobach zawierających azbest" stanowiącej załącznik nr 3 do 

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie 

wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 

w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31). Formularz 

winien być podpisany przez właściciela/posiadacza nieruchomości, na której wykorzystywane są wyroby 

zawierające azbest. W przypadkach: odmowy złożenia podpisu, niewpuszczenia na teren nieruchomości, 

nieobecności właściciela nieruchomości ww. informacja może być podpisana przez Wykonawcę  

(z odpowiednią adnotacją); 

c) wprowadzenie danych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest - dotyczących osób fizycznych wraz  

z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej  

i numerem obrębu ewidencyjnego – do Bazy Azbestowej (www.bazaazbestowa.gov.pl). Ponadto Wykonawca 

zweryfikuje dotychczasowe dane zawarte w Bazie Azbestowej pod kątem ich zgodności z aktualną 

inwentaryzacją. W przypadku stwierdzonych różnic, zaktualizuje dane. W celu udokumentowania właściwego 

wprowadzenia ww. danych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pozytywny wynik weryfikacji zgodności 

wprowadzonych danych do Bazy Azbestowej z warstwą obrysów obiektów dla każdej z ww. gmin z osobna 

(skutecznego dokonania wpisu do Bazy Azbestowej); 

d) zestawienie wyników inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczących osób prawnych wraz  

z numerami działek ewidencyjnych, numerami obrębów ewidencyjnych i nazwą gminy, które Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu. 

2. Wykonawca w ramach zleconego Zadania sporządzi opracowania wyników przeprowadzonej inwentaryzacji 

wyrobów zawierających azbest: zbiorcze oraz w podziale na 13 wymienionych gmin. W opracowaniach tych 

Wykonawca przedstawi: 

− zastosowaną metodykę prowadzonej inwentaryzacji; 

− zastosowany przelicznik masy wyrobów zawierających azbest w zależności od ustalonej jednostki właściwej 

dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km). 

− wykaz działek ewidencyjnych w danej gminie z podziałem na obręby geodezyjne, na których 

zinwentaryzowano występowanie azbestu z informacją o stwierdzonych na danej działce ilości i rodzaju 

obiektów, w których występują wyroby zawierające azbest,  rodzaju wyrobów zawierających azbest oraz ilości 

tych wyrobów. 

Informacje o zinwentaryzowanych wyrobach zawierających azbest zostaną przedstawione sumarycznie oraz dla 

każdej z wymienionych gmin w następującym układzie: 
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− masa występujących wyrobów azbestowych w podziale na obręby geodezyjne,  

− liczba obiektów, w których występują wyroby zawierające azbest w podziale na obręby geodezyjne; 

− przedstawienie na mapce poglądowej rozmieszczenia przestrzennego i koncentracji obiektów, w których 

występują wyroby zawierające azbest.  

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

a) zbiorcze opracowanie wyników przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest  

w 1 egzemplarzu w formie pisemnej oraz w 1 egzemplarzu na elektronicznym nośniku informacji w wersji 

edytowalnej, 

b) po jednym egzemplarzu w formie pisemnej i 1 egzemplarzu na elektronicznym nośniku informacji w wersji 

edytowalnej opracowania wyników przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dla 

każdej z wymienionych 13 gmin, w którym zostaną przedstawione wyniki inwentaryzacji na terenie danej 

gminy. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, posegregowane według poszczególnych gmin i miejscowości, wypełnione 

"Informacje o wyrobach zawierających azbest" dotyczące osób fizycznych, a przekazanie zostanie potwierdzone 

protokołem. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, posegregowane według poszczególnych gmin i miejscowości, wypełnione 

"Informacje o wyrobach zawierających azbest" dotyczące osób prawnych, a przekazanie zostanie potwierdzone 

protokołem. 

6. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umówionego wynagrodzenia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy, w tym do przeprowadzenia akcji informacyjnej na terenie wszystkich 13 gmin, 

dotyczącej realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę. W ramach akcji informacyjnej Wykonawca przygotuje  

i rozpowszechni (w urzędach gmin i u sołtysów) plakat w formacie min. A3 informujący o terminach i zakresie prac 

podejmowanych na terenie gmin w związku z realizacją umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu szczegółowe harmonogramy dzienne zaplanowanych 

prac, które należy przesłać najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed rozpoczęciem prac na e-mail z § 2 ust. 4 

tiret 2 umowy. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że prace wykona rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami oraz  

że posiada odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 1 niniejszej umowy oraz do 

przekazania opracowań i dokumentów w terminie do dnia 30.09.2019 roku. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które będą realizować zadanie, w celu upoważnienia ich przez 

Zamawiającego do realizacji przedmiotu umowy. 

4. Osobami wyznaczonymi do reprezentacji przy wykonywaniu niniejszej umowy są:  

      - ze strony Wykonawcy:………………………………………………………………….……………………………………………… 

      - ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………………………………………………... 

5. Zmiana osób do reprezentacji, ich adresów poczty elektronicznej lub numerów telefonu/ faxu nie wymaga zmiany 

umowy w formie pisemnej, a jedynie pisemnej informacji o tym fakcie. Ponadto strony ustalają, że wysłanie 

wiadomości na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczne jej doręczenie  

6. W przypadku zaakceptowania wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, Zamawiający  

w terminie 3 dni roboczych od daty dostarczenia kompletnej i bez braków dokumentacji wskazanej w § 1 umowy  

i zawierającej informacje o których tam mowa, wystawi Wykonawcy protokół początkowy potwierdzający 

wykonanie zadania bez zastrzeżeń Zamawiającego, uprawniający Wykonawcę do wystawienia faktury VAT  

z terminem płatności nie krótszym niż 60 dni, z zastrzeżeniem jednak w zakresie terminu wypłaty wynagrodzenia  

§ 4 ust. 6 umowy.  

7. W przypadku gdy Zamawiający nie zaakceptuje wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 1, w terminie 3 dni 

roboczych od daty dostarczenia dokumentacji, prześle swoje uwagi Wykonawcy na adres e-mail wskazany  

w ust. 4, a Wykonawca zobowiązuje się do doprowadzenia złożonej dokumentacji do zgodności z umową,   

i to w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania uwag. 

8. Po doprowadzeniu przedmiotu umowy do zgodności z niniejsza umową przez Wykonawcę w terminie o którym 

mowa w ust. 7, Zamawiający wystawi Wykonawcy protokół początkowy potwierdzający wykonanie zadania bez 

zastrzeżeń Zamawiającego, uprawniający Wykonawcę do wystawienia faktury VAT z terminem płatności nie 

krótszym niż 60 dni, , z zastrzeżeniem jednak w zakresie terminu wypłaty wynagrodzenia § 4 ust. 6 umowy. 

9. Zamawiający ma prawo, w okresie realizacji umowy, do dokonywania kontroli rzetelności przeprowadzenia 

inwentaryzacji oraz ustalenia czy Wykonawca zinwentaryzował wszystkie nieruchomości, na których znajdują się 

wyroby zawierające azbest. 

§ 3 

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzania prac Podwykonawcy będącemu podmiotem prowadzącym 

działalność o takim samym charakterze i spełniającym te same warunki co Wykonawca, określone w niniejszej 

umowie, przy czym zakres prac powierzonych do wykonania Podwykonawcy został określony w ofercie 

Wykonawcy.  

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy 

Podwykonawcy. 
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§ 4 

1. Za wykonanie usługi określonej w § 1 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

……………………… PLN brutto w tym obowiązująca stawka podatku VAT. 

2. Zamawiający zabezpiecza finansowanie prac będących przedmiotem niniejszej umowy ze środków budżetu 

Powiatu Poznańskiego, budżetów gminnych oraz dotacji celowej udzielonej Powiatowi Poznańskiemu przez 

Ministra Przedsiębiorczości i Technologii na podstawie Porozumienia z dnia 7.06.2019 r. Nr 

II/197/P/15095/2120/19/DGN o treści zgodnej z załącznikiem do regulaminu Konkursu – Azbest 2019. 

3. Zamawiający przedstawi Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii uzyskane od Wykonawcy w trybie § 2 ust. 6-8 

umowy wyniki prac do akceptacji. 

4. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu zadania przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Zamawiający 

zobowiązuje Wykonawcę do ich usunięcia w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego na 

adres e-mail wskazany w § 2 ust. 4 umowy, a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w tym terminie. 

5. Po podpisaniu protokołu odbioru potwierdzającego akceptację wyników realizacji zadania przez Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii oraz Powiat Poznański, Zamawiający wystawi Wykonawcy protokół końcowy 

potwierdzający należyte wykonanie zadania. Protokół ten uprawnia Wykonawcę do otrzymania zapłaty  

za wykonane zadanie na podstawie niniejszej umowy. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od 

dnia podpisania protokołu końcowego, o którym mowa w ust. 5. 

7. Skutki prawne i faktyczne wstrzymania wypłaty środków finansowych ponosi Wykonawca. 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz wyraża zgodę na 

wykonanie praw zależnych do Zadania określonego w § 1, na wszystkich znanych w dacie zawierania umowy 

polach eksploatacji, w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniana dokumentacji – poprzez wytwarzanie jakąkolwiek techniką 

egzemplarzy dokumentacji,  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono – poprzez 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub wynajem oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony powyżej – poprzez publiczne 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie 

dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

Przeniesienie praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy Zadania.   

2. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na: 

a) wykonywanie praw majątkowych do utworów zależnych, w szczególności udziela Zamawiającemu zezwoleń 

do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Zadania, w tym również do wykorzystania go w części lub  

w całości oraz łączenia z innymi utworami, 

b) korzystanie i rozpowszechnianie Zadania oraz jego opracowania. 

3. Kwota określona w § 4 ust. 1 obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do 

Zadania, o których mowa w  ust. 1 i udzielenie zezwoleń określonych w ust. 2. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Zadania, szczegółowo określonego w § 1, nastąpi z chwilą jego 

przekazania Zamawiającemu, na podstawie protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 6 lub ust. 8 umowy. 

5. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń. 

6. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Zamawiającemu. 

Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa 

wypowiedzenia lub cofnięcia. 

7. Umowa upoważnia do korzystania z praw nabytych bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. 

8. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszeń 

jej praw, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku 

świadczenia z tego tytułu. 

9. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów 

przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia do procesu po stronie 

Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie. 

§ 6 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie wynikającym z umowy i na czas 

realizacji umowy. 

2.  Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, które powierza. 

3.  Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej umowy, następujące kategorie danych 

osobowych:  

a) imię i nazwisko, 

b) adres, 

c) numer ewidencyjny działki.  

4. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu 

wykonywania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług szczegółowo opisanych w umowie. 

5.  Wykonawca oświadcza że zgodnie z  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
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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): 

1)   prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,  

2)   znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych 

osobowych zapewniają określony poziom bezpieczeństwa, 

3)  stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych,  

a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem rozporządzenia (RODO) zmianą, 

utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Wykonawca.  

6.  Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z art. 5 RODO, w zakresie 

opisanym w § 1 niniejszej umowy oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią 

prawa osób, których dane dotyczą. 

7.  Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego w przeciągu 24 godzin o:  

a) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, 

chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, 

gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,  

b) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,  

c) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od 

odpowiedzi na żądanie,  

d) wykryciu zdarzenia naruszającego ochronę powierzonych danych osobowych w tym informacje niezbędne do 

zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu. 

8.  Wykonawca zobowiązuje swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie lub w jego interesie do 

przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz do zachowania tajemnicy przetwarzania danych 

osobowych i środków ich zabezpieczenia. 

9.  Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na każde pytanie Zamawiającego dotyczące 

przetwarzania powierzonych mu na podstawie umowy danych osobowych. 

10.  Wykonawca może „podpowierzyć” usługi objęte umową jedynie za zgodą Zamawiającego. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z umową,  

a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym. 

12.  W przypadku naruszenia przepisów ustawy lub niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

w następstwie, czego Zamawiający, jako administrator danych osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty 

odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu 

poniesione z tego tytułu straty i koszty. 

13.  Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy Wykonawca:  

a) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą umową,  

b) powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody Zamawiającego,  

c) nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,  

d) zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej Umowy, a w szczególności 

niespełniania wymagań określonych w ust. 5.” 

§ 7 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 

145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących 

sytuacjach: 

1) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac tak bardzo, że nie jest prawdopodobne 

aby zdołał je ukończyć w umówionym terminie, 

2) jeżeli Wykonawca prowadzi prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową i pomimo bezskutecznego 

upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania prac, 

które były wykonywane niezgodnie z umową, Wykonawca nie zmienia sposobu realizowania prac, 

3) jeżeli Wykonawca wykona prace z istotnymi wadami, które nie nadają się do usunięcia lub jeżeli z okoliczności 

wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim terminie lub upłynął już czas wyznaczony do ich 

usunięcia. 

3.  Bez uszczerbku dla uprawnień przewidzianych w ust. 1 i ust. 2 powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w ust. 4 poniżej w następujących sytuacjach: 

1) jeśli Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn, albo też nie kontynuuje prac z przyczyn 

leżących po jego stronie, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i stan ten trwa dłużej niż 15 

dni, 

2) jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie prac podwykonawcy z naruszeniem § 3 ust. 1 umowy, 

3) jeżeli na wniosek osób trzecich lub Wykonawcy został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 

4) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego, 
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5) jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy, 

6) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

7) jeżeli rodzaj lub wartość zajętego majątku Wykonawcy mogą zagrozić terminowi realizacji zamówienia lub 

mieć negatywny wpływ na jego realizację. 

8) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek istotnego postanowienia niniejszej umowy oraz 

bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego mu na usunięcie naruszenia, 

9) w innych przypadkach wyraźnie wskazanych w umowie. 

4.  Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę w razie zaistnienia którejkolwiek z przesłanek 

opisanych w ust. 3 lub 2 powyżej będzie skuteczne z dniem doręczenia danej stronie pisemnego oświadczenia  

o odstąpieniu. Oświadczenie musi zostać sporządzone w formie pisemnej i wskazywać na podstawy rozwiązania. 

Prawo do dokonania odstąpienia może zostać wykonane przez uprawnioną do tego Stronę w terminie 30 dni od 

daty zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

5.   W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące zasady postępowania: 

1) Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać prace i zabezpieczyć wytworzone w czasie wykonywania prac 

dokumenty, 

2) strony dokonają komisyjnie inwentaryzacji prac wykonanych. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje 

wyłącznie prawo do wynagrodzenia za prace zrealizowane zgodnie z umową,  

7. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie zobowiązany 

jedynie do zapłaty wynagrodzenia za prace zrealizowane zgodnie z umową, 

8. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które nie odpowiada żadna ze stron: 

1) Zamawiający będzie zobowiązany jedynie do zapłaty wynagrodzenia za prace zrealizowane zgodnie z umową, 

2) żadna ze stron nie będzie uprawniona do zgłaszania roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu, przy czym nie 

uchybia to prawu do zgłaszania roszczeń z innych tytułów  wynikających z niniejszej umowy, 

3) Zamawiający pokryje uzasadnione i udokumentowane przez Wykonawcę koszty prac, materiałów i sprzętu, 

jakie Wykonawca poniósł z tytułu zabezpieczenia dalszej realizacji prac. Zamawiający nie pokryje 

jakichkolwiek dodatkowych kosztów, w szczególności kosztów finansowych, wypłaty kar umownych na rzecz 

Podwykonawców za zerwanie zawartych z nimi umów czy kosztów wypłaconych tym podmiotom zaliczek.  

§ 8 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu należy się kara umowna. 

2. W przypadku nie wykonania do dnia 30 września 2019 r. prac, o których mowa w § 1 z winy leżącej po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości 

wynagrodzenia. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu kompletnych dokumentów świadczących o wykonaniu 

przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad termin 30 września 2019 r. 

4. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli, o której mowa w § 2 ust. 9 nierzetelności w wykonaniu przedmiotu 

umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia.  

Po ustaleniu, że Wykonawca nie był obecny w miejscach wskazanych w inwentaryzacji lub że nieruchomości,  

na których znajdują się wyroby zawierające azbest nie zostały wykazane przez Wykonawcę w zestawieniu, 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia za każdy przypadek. 

Natomiast po stwierdzonym przekroczeniu 50 ww. przypadków Zamawiający odstąpi od umowy, ze skutkiem 

określonym w § 7 ust. 4, 5 i 7 umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 2 ust. 7 umowy, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo - jeśli wady nadają się do usunięcia – do odmówienia odbioru prac i wyznaczenia terminu 3 dni 

roboczych na ich usunięcie. Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający może nie przyjąć naprawy i odstąpić 

od umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia. 

6. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, o których mowa w § 4 ust. 4 umowy, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do wyznaczenia terminu 3 dni roboczych na ich usunięcie. Po bezskutecznym upływie terminu 

Zamawiający może nie przyjąć naprawy i odstąpić od umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary 

umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia. 

7. W przypadku nieterminowego usunięcia wad przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 

Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad 

wyznaczony termin. 

8. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy – jeśli wady nie nadają się do usunięcia – Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do odmówienia odbioru prac i odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu ich 

usunięcia, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia. 

9. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, zobowiązany jest on do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia. 

10. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia. 
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11. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający, zobowiązany jest on do zapłaty kary umownej na rzecz Wykonawcy w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia. 

12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia z wypłacanego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, kar 

umownych w wysokości zgodnych z zapisami ust. 2-10, a Zamawiający jest upoważniony do tych potrąceń. 

§ 9 

1. Strony nie przewidują możliwości cesji wierzytelności przez Wykonawcę na inne osoby bez zgody Zamawiającego. 

2. Strony oświadczają, że adresy zamieszczone w umowie stanowią adresy do doręczania korespondencji. Strony 

ustalają, że korespondencja wysłana na adresy wskazane w niniejszej umowie wywołuje wszelkie skutki prawne  

z chwilą jej doręczenia, a w przypadku niepodjęcia przesyłki, z upływem 14 dnia od daty pierwszego awiza, lub  

z chwilą złożenia przesyłki w jednostce pocztowej w przypadku zmiany adresu bez pisemnego powiadomienia 

drugiej strony. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do kierowania do Wykonawcy zapytań związanych z realizacją umowy  

na adres e-mailowy podany w § 2 ust. 4 tiret pierwszy. Odpowiedzi Wykonawcy mają dotrzeć do Zamawiającego  

w ciągu 7 dni od dnia ich skierowania do Wykonawcy. Wyklucza się udzielania odpowiedzi ustnie lub telefonicznie. 

4.   Dopuszcza się zmiany w Umowie, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Zmiany umowy pod rygorem nieważności należy dokonywać w formie pisemnej. 

5.   W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okazało się nieważne lub bezskuteczne, 

pozostałe postanowienia umowy pozostają w mocy i będą wiążące dla Stron. 

6. Strony zobowiązują się do lojalnego współdziałania w celu wykonania niniejszej umowy, a wszelkie trudności 

związane z realizacją jej przedmiotu, zobowiązują się rozwiązać niezwłocznie mając na względzie zgodny cel 

przyświecający Stronom w dniu zawarcia umowy.  

7. W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących poszczególnych dokumentów umowy obowiązuje następująca 

kolejność ważności dokumentów: Umowa, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

9.  Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony będą rozwiązywać w drodze 

polubownej. 

10. W przypadku niemożności rozwiązania sporu w drodze polubownej, strony poddadzą jego rozstrzygnięcie 

właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Poznaniu. 

11. Niniejszą umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, stanowiących dowód jej zawarcia,  

z czego cztery egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 


