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I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Nazwa Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. 
Adres: ul. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów 
Tel./fax: 17 86 60 400/ 17 86 60 419 
e-mail: firma@mpk.rzeszow.pl  
Strona internetowa: www.mpk.rzeszow.pl 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zamawiającego sektorowego, o wartości 
poniżej progów określonych w art. 3 Pzp, prowadzone jest w trybie podstawowym, zgodnie 
z przepisami Działu III ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
2021 poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością przeprowadzenia 
negocjacji. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień: 
45000000-7 Roboty budowlane 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
45223810-7 Konstrukcje gotowe 

 
2. Przedmiot zamówienia.  

2.1.  Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa, rozbudowa myjni samochodowej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą” 

2.2. Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów ul. Lubelska 54”. 
2.3. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-

2021 
2.4. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem: 

 Rozbudowę istniejącego budynku myjni autobusowej; 

 Budowę instalacji wewnętrznych w budynku; 

 Budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej ok. 26 kW na dachu myjni; 

 Dostawę i montaż portalowej myjni mechanicznej (pięcio-szczotkowy portal myjący, 
umożliwiający mycie wszystkich pojazdów w tym auta osobowe, umożliwiający mycie 
stacjonarne i pół-przejazdowe autobusów miejskich) 

 Budowę kompletnego, zamkniętego obiegu wody technologicznej z wbudowanej myjni 
oraz zbiornika retencyjnego wody deszczowej); 

2.5. Zadanie należy wykonać zgodnie z: 
1) zapisami SWZ, 
2) Projektem, 
3) zasadami współczesnej wiedzy technicznej i budowlanej, przy czym w razie sprzeczności 

pomiędzy tymi źródłami, pierwszeństwo stosowania mają aktualne obowiązujące przepisy 
prawne. 

2.6. Wymagany okres gwarancji i rękojmi: 
a) moduły fotowoltaiczne: minimum 12 lat gwarancji na produkt, 
b) uzysk mocy: 10 lat na min. 90% uzysku mocy, 25 lat na min. 80% uzysku mocy, 
c) przetwornice: minimum 15 lat, 
d) pozostałe urządzenia: minimum 24 miesiące, 
e) myjnia portalowa min. 24 miesiące 

http://www.mpk.rzeszow.pl/
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f) wykonane roboty: 5 lat (60 miesięcy) 
2.7. Gwarancja na wszystkie zastosowane urządzenia i materiały winna być gwarancją 
producencką. 
2.8. Wszelkie wykorzystane przy realizacji zamówienia urządzenia i materiały muszą być 
fabrycznie nowe. 
2.9. Panele fotowoltaiczne nie mogą być starsze niż z 2022r. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ 
 
Dla realizacji zamówienia należy uwzględnić również niżej wymienione czynności i roboty oraz 
poniesienie kosztów z tym związanych: 

 wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących i zabezpieczających 
koniecznych do wykonania zamówienia, 

 poniesienia wszelkich opłat i odszkodowań za wyrządzone szkody w związku z realizacją 
zamówienia, 

 utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia, 

 dostarczenie Zamawiającemu przed wbudowaniem certyfikatów, atestów oraz po wykonaniu 
zadania dokumentacji powykonawczej wraz z wynikami prób i sprawdzeń. 

 realizacja zamówienia musi odbyć się bez trwałego wyłączenia z eksploatacji działającej myjni 
autobusowej.  

 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7. Podwykonawstwo: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy. Wykonawca winien wskazać w formularzu ofertowym część zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 

8. Wymagania określone w art. 95 Pzp    
Przedmiot zamówienia nie obejmuje czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1320).  

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 
ust. 1 pkt 7 Pzp. 

10. Wymagania określone w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp  
Zamawiający nie przewiduje określania wymagań związanych z realizacją zamówienia, 
o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp  

11. Wymagania dot. opcji   
Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania z opcji. 

12. Informacje dotyczące wizji lokalnej 
Zamawiający zaleca Wykonawcy wykonanie wizji lokalnej i dokonanie własnych ustaleń co do 
rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia pełnego rezultatu, celem ujęcia ich 
w cenie ofertowej. 

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: do 31.10.2023 r. 
 
V. Podstawy wykluczenia oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie okoliczności braku 

podstaw do wykluczenia, które Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego (dotyczy 
Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona):  

1. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp 
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1.1. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 108  ust. 1 Pzp w przypadku wystąpienia 
którejkolwiek z określonych w nim przesłanek tj; 

1.1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 
ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
523, 1292, 1559 i 2054), 

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

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

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. poz. 769 oraz 2020 r. poz.2023),  

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

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony 
w przepisach prawa obcego;  

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

1.1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności;  

1.1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
1.1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

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

1.1.6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy 
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 



RMS/TM/1/2022 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia  na podstawie art. 109 Pzp. 
 
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału, podmioty udostępniające zasoby, podwykonawcy, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i oświadczenia o których mowa w art. 125 
Pzp 

1. WARUNKI UDZIAŁU 
1.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. 
1.2. Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 
1.3. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 
1.4. Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 
1.5. Wiedza i doświadczenie. 

Wykonawca winien wykazać, że wykonał w ciągu ostatnich  5-ciu lat przed upływem terminu 
składania  ofert, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie: 

 co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu budowy hali przemysłowej, lub 
myjni o wartości minimum 2 000 000,00 zł  

 przynajmniej jedną robotę budowlane polegającą na budowie instalacji fotowoltaicznej na 
dachu budynku, zintegrowanej z niezależnym systemem zarządzania energią, o mocy nie 
mniejszej niż 20 kWp. 

1.6. Potencjał techniczny. 
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 
1.7. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:  
a) Kierownik budowy – posiadający: wykształcenie wyższe; uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;  
b) Kierownik robót branży elektrycznej – posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;  
c) kierownik robót – branża sanitarna -co najmniej 1 osoba o następujących kwalifikacjach:  
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 
(lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej 
przepisów). 
d) Kierownik brygady – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz uprawnienia SEP Eksploatacja i Dozór co najmniej do 
1 kV  
e) Specjalista ds. automatyki – posiadający doświadczenie w realizacji zadania  polegającego na 
zintegrowaniu instalacji fotowoltaicznych z systemem zarządzania energią. 
1.8. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 
Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku sytuacji finansowej winien wykazać, że: 
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową potrzebną do zrealizowania robót 
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł, 
oraz wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia i zobowiązuje się do utrzymania tego 
ubezpieczenia przez okres trwania umowy, z minimalną suma gwarancyjną ubezpieczenia 
o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł. 
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2. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia że, wykonawca nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (składa każdy wykonawca wraz z ofertą)  
2.1.  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu potwierdzające brak podstaw wykluczenia na 

dzień składania ofert w zakresie art. 108 ust. 1 Pzp  – zawarte w druku OFERTA. 
2.2.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego w SWZ potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu na 
dzień składania ofert – zawarte w druku OFERTA.  

2.3. Każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia składa 
oświadczenie/a o którym mowa w pkt. 2.1. i 2.2. –   zawarte w druku OFERTA.   

2.4. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby składa także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia tego podmiotu na dzień składania ofert w okolicznościach, o których mowa 
w art. 108 ust. 1 Pzp – ( zawarte w druku wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego 
zasoby) oraz oświadczenie (podmiotu udostępniającego zasoby), potwierdzające spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, w zakresie, w jakim 
wykonawca powołuje się na jego zasoby – (zawarte w druku wzór zobowiązania podmiotu 
udostępniającego zasoby)  

2.5. Wykonawca zamieszcza także informacje o poleganiu na zasobach  podmiotów 
udostępniających zasoby  w druku OFERTA. 
 

3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, które Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy 
którego oferta została najwyżej oceniona):  
3.1.  Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie wymaga żadnego podmiotowego środka dowodowego  
3.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów 
Zamawiający nie wymaga żadnego podmiotowego środka dowodowego 

3.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę co 
najmniej 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
b) potwierdzenie ubezpieczenia OC działalności na określoną kwotę będzie wymagane przy 
podpisaniu umowy. 
3.4.  Wiedza i doświadczenie 

1) wykaz wykonanych robót budowlanych, z okresu ostatnich 5 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 lub są wykonywane należycie, sporządzonego wg załącznika nr 4 do 
SWZ.  
Wykaz ten powinien potwierdzać wykonanie przynajmniej jednej roboty budowlanej 
(związanej z budową myjni lub hali przemysłowej) o wartości co najmniej 2 000 000,00 
złotych brutto, oraz wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na budowie instalacji 
fotowoltaicznej na dachu budynku, zintegrowanej z niezależnym systemem zarządzania 
energią, o mocy nie mniejszej niż 20 kWp 
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, 
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niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (zawarte w formularzu 
ofertowym), 
3) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
posiadają wymagane uprawnienia (zawarte w formularzu ofertowym), 

 
4. Podmioty udostępniające zasoby 

4.1. Zgodnie z art. 118 Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 
lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

4.2 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 

4.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby 
składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (zwane dalej 
zobowiązaniem podmiotu udostepniającego zasoby) lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując  zamówienie będzie dysponował  
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie 
z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

4.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający 
będzie żądał, aby wykonawca w określonym przez zamawiającego  terminie zastąpił ten 
podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

4.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał 
on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

4.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów udostępniających zasoby, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, 
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu, składa 
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI pkt 2.4.  

4.8. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności lub ich sytuacja, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI pkt. 1.4  oraz  zbada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 
względem wykonawcy o których mowa w Rozdziale V pkt. 1.1.  

4.9. Treść zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący 
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 
zasobów oraz musi zawierać:  
4.9.1. kto jest podmiotem przyjmującym zasoby (nazwa i adres wykonawcy składającego 

ofertę),  
4.9.2. kto jest podmiotem udostępniającym zasoby (nazwa i adres podmiotu 

udostępniającego  zasoby),  
4.9.3. nazwa zamówienia publicznego, do realizacji którego zasoby będą udostępniane,  
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4.9.4. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
a) zdolności techniczne lub zawodowe w zakresie potwierdzenia spełniania 

warunku (np. doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania 
zamówienia)  

b) sytuacja finansowa lub ekonomiczna (np. wysokość środków finansowych)  
4.9.5. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia np. 
udostępnienie osób, udostępnienie koparki, udostępnienie środków finansowych, 
podwykonawstwo, co najmniej na czas realizacji zamówienia. 

4.9.6. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, 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. 

4.10. Zobowiązanie  podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument musi być podpisane 
przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji podmiotu udostepniającego zasoby. 

4.11. Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia stanowi załącznik do SWZ.  

5.  Podwykonawcy 
5.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
5.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych 
podwykonawców, jeżeli są już znani. 

5.3.  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań. 
5.4. Zamawiający nie wymaga od podwykonawców na zasobach których Wykonawca nie polega 

w celu wykazania spełnienia warunków  złożenia podmiotowych środków dowodowych na 
potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,  
6.1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  musi złożyć dokumenty 
i oświadczenia wskazane w Rozdziale VI pkt. 2.1. 
Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.  

6.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do OFERTY należy dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  przez osobę lub osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6.3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia  ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną 
w art. 366 Kodeksu cywilnego. 

6.4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 
6.5. W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane 

dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, 
a nie tylko pełnomocnika. 

6.6. W formularzu OFERTA należy wskazać, które usługi  wykonają poszczególni wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

6.7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań. 

6.8. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie 
publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie  żądać umowy regulującej 
ich współpracę. 
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VII. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych  
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych 
VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 

komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej a także 
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy zakupowej OpenNexus 
https://platformazakupowa.pl  
Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą udzielane zgodnie 
z zapisami art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawie wyjaśnień do Specyfikacji jest 
Pan Mariusz Binduga – Dyrektor ds. Technicznych. 
Zapytania należy przesyłać za pośrednictwem wskazanego środka komunikacji elektronicznej. 

IX. Wadium 
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 zł (słownie: 

czterdzieści tysięcy złotych) 
2. Wadium może być wnoszone 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 udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019 poz. 
310 z późn zmianami). 

3. Oryginalny dokument wadium należy złożyć wraz z ofertą. Dokument ten winien być dołączony do 
oferty jako odrębny dokument. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek 
bankowy nr 30 8642 1126 2012 1113 8958 0001 Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku oddział 
Rzeszów z dopiskiem: „Przebudowa, rozbudowa myjni samochodowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów ul. Lubelska 54” 

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem opisanym w pkt 7.  

5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.  

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

https://platformazakupowa.pl/
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1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie; 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 
X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2.  Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

1) musi być sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej w formacie danych zgodnym 
z formatami wyszczególnionymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie  – zaleca się 
sporządzenie oferty w formatach .doc, .docx, .pdf . Ofertę należy złożyć, pod rygorem 
nieważności w formie elektronicznej, tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym  lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy 

2) ofertę, wszystkie dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą należy podpisać 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
przed zaszyfrowaniem!1 Można wszystkie pliki skompresować do jednego pliku (np. .zip) 
i wtedy podpisać. Opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty jednym z ww. 
podpisów jest równoznaczne z opatrzeniem podpisem wszystkich dokumentów zawartych 
w tym pliku. 

3. Oferta musi zawierać: 
1) wypełniony formularz OFERTA - musi być złożony w formie elektronicznej tj. przekazany 

w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;  

2) oświadczenie/a o braku podstaw wykluczenia zawarte w formularzu OFERTA – musi być 
złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;  

3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego w  SWZ zawarte w formularzu OFERTA – musi być złożone w formie 
elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym;   

4)   zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument  (jeśli dotyczy) – 
musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej 
i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

5)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby  
zawarte w druku wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby  - musi być złożone 
w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym (wymagane gdy Wykonawca składa dok. z ppkt 4) 

6)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego 
zasoby (w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby) - zawarte w druku 
wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby -  musi być złożone w formie 
elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym 
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podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym (wymagane gdy Wykonawca składa dok. z ppkt 4) 

7) dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu 
udostepniającego zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy 
i/lub podmiotu udostepniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania: 
a)  odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie 
jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów jeżeli Zamawiający może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca i/lub podmiot 
udostepniający zasoby wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów 
(w formularzu OFERTA i/lub druku zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby) 
oraz z zastrzeżeniem ppkt. b) 

b) jeżeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby działa osoba, której 
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa 
w ppkt. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu 
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu 
udostepniającego zasoby. 

c) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, 
gdy:  
- Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,  
- ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 
publicznego o treści wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki 
cywilnej)  
- umocowanie nie wynika z ppkt. 7 a) i b)  
musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej 
i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, w tym  dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 
zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem 
udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi 
umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako 
dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.  

6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej. 

7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w pkt. 6  dokonuje w przypadku:  
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych lub  dokumentów  potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  
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2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp   – 
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w pkt. 6, może dokonać również notariusz. 

9.  Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt. 6-8 oraz pkt. 11-13, należy rozumieć 
dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego 
dostępu do oryginału. 

10. Podmiotowe środki dowodowe, w tym  oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp oraz 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, 
o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz 
pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe w tym  oświadczenie, o którym mowa w art. 
117 ust. 4 Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 
dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, niewystawione przez upoważnione 
podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej 
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej. 

12.  Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w pkt. 11, dokonuje w przypadku:  
1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 
w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, lub zobowiązania podmiotu 
udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia;  

3) pełnomocnictwa – mocodawca. 
13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w pkt. 11 może dokonać również notariusz. 
14. Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli 
Wykonawca wraz z przekazaniem tych informacji, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane 
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 

XI. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
1. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, 

2. Wszelkie pliki zawierające informacje zastrzeżone przez Wykonawcę jako tajemnica 
przedsiębiorstwa powinny zostać umieszone w osobnym folderze o nazwie „Tajemnica 
przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do 
jednego pliku .zip, 

3. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem tych informacji do złożenia UZASADNIENIA, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

4. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp. 
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5. W przypadku nie wykazania przez Wykonawcę wraz z przekazaniem informacji, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, lub gdy Zamawiający uzna zastrzeżenia za 
nieprawidłowe, informacje te mogą zostać odtajnione. 

XII.  Wycofanie oferty 
1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego platformie 
zakupowej OpenNexus. 

2. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na platformie 
zakupowej OpenNexus. 

XIII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus 

(https://platformazakupowa.pl ), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.08.2022 r. do godz. 
11.00.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2022 r. o godzinie 12:00. 
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej informację 

z otwarcia ofert.   
 
XIV. Termin związania ofertą  
Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 29.09.2022 r. 
 
XV. CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA 
1. Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową. Musi ona być wyrażona w PLN (z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ.  
2. Ceną Oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 

niniejszej SWZ.  
3.  Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty 

robót przygotowawczych, porządkowych, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz 
przeprowadzeniem prób i badań technicznych, utylizacji odpadów i opłat administracyjnych. 

 
XVI. Kryteria oceny ofert oraz znaczenie tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 

Cena ofertowa – 100% 
 
PC= (CN/COB) x 85 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji) 
gdzie: 
PC – ilość punktów w kryterium „cena” 
CN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu  
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej nieodrzuconej 
 
2. Wybór oferty. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej SWZ i otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o podane wyżej 
kryteria oceny ofert. 

 
 
XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1 Powiadomienie Wykonawców o wyniku postępowania. 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy 
złożyli oferty o : 

https://platformazakupowa.pl/
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a) wyborze najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy (firmy), siedziby i adresu Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 
Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 
zawierającym punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne, 
d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Zamawiający zamieszcza informacje zawarte w ust. 1 pkt a) na swojej stronie internetowej.      
3. Zawarcie umowy. 

1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z ww. kryteriami 
jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem ww. terminów 
jeżeli:  
a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożona została tylko jedna oferta,  
b) w postępowaniu o udzielenie  zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono 
żadnego Wykonawcy. 

3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do 
unieważnienia postępowania. 

4) W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
kosztorysu ofertowego szczegółowego 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 
elektronicznej w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader. 

5) W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu 
robót budowlanych. 

6) Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenie 
ubezpieczenia OC działalności. 

 
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed 
zawarciem umowy lub najpóźniej w dniu jej zawarcia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. 
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 
formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.. 
Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 
częściowo wykonane zamówienie . 
 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów: 
Konto: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku oddział Rzeszów 
nr 30 8642 1126 2012 1113 8958 0001. 
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Za skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu rozumie się 
gdy w oznaczonym terminie nastąpi uznanie kwoty zabezpieczenia na rachunku bankowym 
Zamawiającego. 
Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy załączyć w formie oryginału w sekretariacie 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Lubelska 54, 35-233 Rzeszów, pok. 
24. 
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu 
stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Pzp, czyli zamawiający wymaga aby 
kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 
wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać 
bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu, na jego 
pierwsze żądanie, wymaganej kwoty. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu 
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest na 14 dni przed upływem terminu ważności 
gwarancji/poręczenia bez wezwania dostarczyć gwarancję/poręczenie obejmujące cały termin 
realizacji zamówienia. 

 
2. Zasady zwrotu zabezpieczenia 

1) Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenie w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 
2) Kwota 30% pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady, 
jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji. 

 
XIX. WARUNKI UMOWY 

1. Projekt umowy zostały określony w Załączniku Nr 2 do SWZ. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:  
a) zmiana sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia w przypadku niedostępności na 

rynku materiałów/urządzeń wskazanych w ofercie, spowodowanej zaprzestaniem produkcji 
lub wycofaniem z rynku tych materiałów/urządzeń lub pojawieniem się na rynku 
materiałów/urządzeń nowej generacji albo nowych technologii – zmiana sprzętu na 
równoważny lub o lepszych parametrach za cenę nie wyższą niż podana w ofercie, 

b) zmiany parametrów technicznych urządzeń, w przypadku, gdy proponowane  rozwiązania 
będą równoważne lub lepsze od tych, jakie przewidziano w umowie, jeśli nie spowodują 
zwiększenia wynagrodzenia, 

c) zmiana terminów płatności wynikająca z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, 
a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub 
wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy; 

d) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie 
kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość 
zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez 
wykonawcę; 

e) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na 
skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu lub 
wytycznych dotyczących realizacji Projektu, 

f) powierzenie części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli 
Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawcy(ców) 
w trakcie składania ofert lub rezygnacja z Podwykonawcy (ów). 

 
 
XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
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Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, 
przysługują środki ochrony prawnej opisane w Pzp: 
1. Odwołanie – rozdział 2 dział IX Pzp - zgodnie z przepisami Pzp przysługuje wyłącznie od 
niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, w tym na projektowane postanowienia 
umowy lub zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówieniu do której Zamawiający 
był obowiązany na podstawie ustawy lub  zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia mimo że Zamawiający był do tego obowiązany na podstawie ustawy. 
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 
1) w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia;  
2) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie i treści dokumentów zamówienia 
w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie zamówień Publicznych  lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej; 
3) w terminie 5 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec 
czynności innych niż określone w ppkt. 1). i w ppkt. 2). 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie wniesione w postaci elektronicznej 
musi być opatrzone podpisem zaufanym.  
Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu.  
Odwołanie powinno zawierać elementy wskazane w art. 516 ust. 1 Pzp.  
3. Postępowanie skargowe – art. 579-590 Pzp. 
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia orzeczenia KIO lub postanowienia Prezesa KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
Szczegóły określa Dział IX Pzp – Środki ochrony prawnej. 
 
XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 
Załącznik nr 1. Formularz oferty 
Załącznik nr 2. Projekt umowy. 
Załącznik nr 3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 
Załącznik nr 4. Wykaz wykonanych robót budowlanych 
Załącznik nr 5. Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia 
Załącznik nr 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
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Załącznik Nr 1 do SWZ 
FORMULARZ OFERTY 

 
Nazwa wykonawcy .............................................................................................. 
Adres .............................................................................................. 
Adres korespondencyjny .............................................................................................. 
 e-mail .................@.................. 
 http:// ...................................... 
 NIP .................................. REGON .................................... 
 Nr telefonu  .................................. Nr faksu ................................... 
 
 
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Przebudowa, rozbudowa myjni samochodowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów ul. Lubelska 54” składamy 
ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 
 
cena oferty netto:   ............................................ zł  
(słownie: .................................................................................................................................................) 
wartość podatku VAT  ............................................ zł  
(słownie: .................................................................................................................................................) 
cena oferty brutto:   ............................................ zł  
(słownie: .................................................................................................................................................) 
 
 
1. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia wykonam/y na warunkach określonych w SWZ. Termin 

wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz warunki płatności – zgodne z zapisami 
przedstawionymi w SWZ i projektowanych postanowieniach umowy.  

2. Wskazuje/my że aktualny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Wykonawcy 
Zamawiający może pobrać za pomocą bezpłatnych baz dostępnych pod adresem:  

 https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx (CEIDG) 
 

 https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/ (KRS) 
 

 inny właściwy rejestr…………………………..**…………………………………..** 
   (wpisać nazwę bazy)    (wpisać adres internetowy bazy) 

 brak możliwości pobrania online 
 
(Wykonawca musi wskazać lub zaznaczyć adres strony www, na której Zamawiający może 
bezpłatnie pobrać dokumenty rejestrowe Wykonawcy, o ile rejestr taki jest ogólnodostępny 
i bezpłatny. W przypadku braku zaznaczenia lub nie złożenia wraz z ofertą dokumentu/ów 
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy Zamawiający wezwie 
o przedłożenie odpowiedniego dokumentu na podstawie art. 128 Pzp )  
 

3. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do realizacji zamówienia w terminie do 
………………………….. 
. 

4. Oświadczam/y, że spełniam/amy warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w rozdziale VI SWZ.  

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/
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5. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 Pzp.  
(W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, oświadczenie składa każdy 
z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub upoważniony przez nich 
Wykonawca)  
 
*(Wypełnić poniższe tylko w przypadku gdy dotyczy) 
*Oświadczam/y, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …….  Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w art. 108 ust 1  pkt. 1,2,5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam/y, że w związku 
z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze 
(Brak wpisania będzie oznaczał, iż Wykonawca nie korzystał ze środków naprawczych i nie 
podlega wykluczeniu)  
………………..…………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………..….………………...........……………………………………………………………………… 
Informacje można złożyć na osobnym podpisanym dokumencie. 

6. Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych 
przez Zamawiającego w rozdziale VI SWZ (Zaznaczyć właściwe. Brak zaznaczenia będzie oznaczał, 
ze wykonawca nie polega na zasobach innych podmiotów)  

 nie polegam/y na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby  
 polegam/y na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby (wskazać nazwy 

wszystkich podmiotów, na których zasobach polega wykonawca w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu): 

1)  (wpisać nazwę podmiotu).…………………………………………………………, w następującym zakresie 
(określić odpowiedni zakres dla wskazanego 
podmiotu)………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

2) (wpisać nazwę podmiotu).…………………………………………………………, w następującym zakresie 
(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 

3) (wpisać nazwę podmiotu).…………………………………………………………, w następującym zakresie 
(określić odpowiedni zakres dla wskazanego 
podmiotu)………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

7. Jako wykonawcy ubiegający się wspólnie  o udzielnie zamówienia zgodnie z art. 117 Pzp 
oświadczamy że: 

1) Usługi polegające na: ………………………….wykona………………………. 
2) Usługi polegające na:………………………….wykona………………………… 
3) Usługi polegające na: ………………………….wykona……………………….. 

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu i wpisać nazwę podmiotu- wypełniają tylko 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) 
8. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ. 
9. Oświadczam/y, że zawarte w SWZ projektowane postanowienia umowy zostały przez nas 

zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na 
wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

10. Oferta:    
 nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
 zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
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Uzasadnienie (należy wykazać, ze zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa): 
…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
Uzasadnienie można złożyć na osobnym podpisanym dokumencie. 
 
Zaznaczyć właściwe. Brak zaznaczenia będzie oznaczał iż Wykonawca nie dołącza do OFERTY 
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 
11. Oświadczam/y że podwykonawca/y wykonają następujące części zamówienia: 

 
Nazwa/firma podwykonawcy     Część zamówienia 
 
……………………………………….  ………………………………………….. 
……………………………………….  ………………………………………….. 
……………………………………….  ………………………………………….. 
 
Brak wpisania będzie oznaczał, iż Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawców na tym 
etapie bądź nie są mu oni znani w momencie składania oferty. 
 

12. Oświadczam/y, iż status podmiotu, który reprezentuję/emy to (jeżeli dotyczy): 
 

 średnie przedsiębiorstwo  
 

 małe przedsiębiorstwo 
 

 mikroprzedsiębiorstwo 
 
Zaznaczyć właściwe. 
 
Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które  zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz  
jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 
milionów euro; 
Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego 
roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 
milionów euro; 
Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego 
roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 
2 milionów euro. 
 

13. Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

UMOWA (PROJEKT) 
 

zawarta dnia …………… w Rzeszowie pomiędzy : 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne- Rzeszów Spółka z o.o.,  
35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 294767, o kapitale zakładowym 
w wysokości 15.338.000 zł  
NIP 517-023-74-13, REGON 180279554 reprezentowaną przez : 
Marek Filip – Prezes Zarządu  
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a   
. . . . . . . . . 
 
 
 
zwaną dalej „Wykonawcą” oraz zwanymi dalej również  „Stronami” 
 o następującej treści: 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
prowadzonym  w trybie podstawowym zawarto umowę następującej treści: 

 
§1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa myjni samochodowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów ul. Lubelska 54”. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Specyfikacja Warunków Zamówienia, dokumentacja 
przetargowa - w wersji papierowej i elektronicznej stanowiące integralną część umowy. 

 
§ 2 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 
1. Strony ustalają następujące terminy: 

1) zakończenia prac:  do 10 dni przed upływem terminu na wykonanie przedmiotu umowy, 
2) wykonanie przedmiotu umowy : do …………. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, uważa się za dotrzymany, jeżeli 
zostanie on odebrany zgodnie z § 9, w terminie określonym w ust. 1 pkt 2, co zostanie 
potwierdzone protokołem odbioru końcowego podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 
stron umowy. 

3.  Poszczególne etapy robót i terminy ich wykonania określa harmonogram rzeczowo – finansowy 
stanowiący integralną część umowy, zwany dalej harmonogramem. Wykonawca zobowiązany jest 
do przedłożenia Zamawiającemu wypełnionego harmonogramu w dniu podpisania umowy. 

4.  W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
kosztorysu ofertowego szczegółowego w 1 egz. wersji papierowej i w 1 egz. wersji elektronicznej 
w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader. 

 
 
 
 



RMS/TM/1/2022 

 
§ 3 

WYNAGRODZENIE 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, będzie 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości : 
 . . . . . . . .  zł brutto (słownie: . . . . . . . .),  
 . . . . . . . . zł netto (słownie: . . . . . . . .). 
Wynagrodzenie ryczałtowe stanowi całość wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy, jest 
niezmienne i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, 
z zastrzeżeniem ust. 5.  

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym  
koszty obowiązków wynikających z §4 ust.3 oraz §6 ust 2.  

3. Ilekroć w umowie jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć wynagrodzenie brutto 
określone w ust. 1. 

4. Stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia (brutto) określonego w ust. 1 została przyjęta w oparciu 
o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu złożenia oferty. 

5. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy – 
w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy wynagrodzenie (brutto) 
zostanie odpowiednio zmodyfikowane. 

6. Przy wystawianiu faktur VAT zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług 
obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego). 

7. Wykonawca nie może dokonać przelewu przysługującej mu wierzytelności od Zamawiającego. 
8. Rozliczenie Wykonawcy za roboty będzie się odbywało na podstawie faktur przejściowych 

i faktury końcowej. 
9. Faktury przejściowe mogą być wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu, za w pełni wykonane 

elementy rozliczeniowe wykazane w harmonogramie. 
10. Podstawą wystawienia faktur przejściowych będzie podpisany przez przedstawicieli obu stron 

umowy protokół odbioru częściowego robót, w którym inspektor nadzoru i kierownik budowy 
określą procentowe zaawansowanie każdego z wykonanych elementów rozliczeniowych zgodnie 
z harmonogramem.  

11. Suma faktur przejściowych nie może przekroczyć wartości 80% wynagrodzenia, a pozostała część 
wynagrodzenia zostanie zapłacona na podstawie faktury końcowej. 

12. Suma należności wynikająca z faktur przejściowych nie może przekroczyć środków finansowych 
zabezpieczonych na realizację inwestycji określonych w harmonogramie. 

13. Podstawą wystawienia faktury końcowej są podpisane przez przedstawicieli obu stron umowy 
protokoły odbioru wykonanych robót i protokół odbioru końcowego robót. Po zakończeniu robót, 
a przed podpisaniem protokołu końcowego robót, Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia dokumentów, opinii, wyników prób, sprawdzeń i odbiorów określonych 
w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.   

14. Termin płatności faktur wynosi do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego łącznie: 
faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru robót oraz dowodów na spełnienie przez 
Wykonawcę wymogów określonych w ust. 16. W razie przedłożenia faktury bez pozostałych 
dokumentów, dowodów, określonych w zdaniu poprzedzającym faktura podlega zwrotowi. 

15. Faktury będą płatne przelewem na konto Wykonawcy w banku . . . . . . . .  
nr konta . . . . . . . ..  

16. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty jest 
przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę następujących  dokumentów 
potwierdzających brak wymagalnych zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców oraz 
dalszych podwykonawców:  
oryginały oświadczeń każdego z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 
o uregulowaniu wszystkich ich należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności, 
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przy czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione na dzień nie wcześniej aniżeli data 
podpisania przez Strony protokołu wykonanych robót. Dokumenty składane w przypadku 
drugiego i następnych protokołów odbioru powinny dokumentować również zakres objęty 
pierwszym i następnymi protokołami odbioru. 

 
§ 4

 

MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI I DEMONTAŻU 

1. Strony określą w protokole jakie  materiały zostały zdemontowane lub odzyskane w wyniku 
wykonania robót demontażowych i wyburzeniowych ze wskazaniem ilości i jakości tych 
materiałów. 

2. Przedstawiciel Zamawiającego zobowiązany jest do wskazania Wykonawcy dalszego 
przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materiałów (np. przekazanie ich do 
złomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadów/śmieci lub przeznaczenie ich do 
ponownego wbudowania bądź zagospodarowania itp.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do: 
1) usunięcia materiałów z rozbiórki i demontażu, które nie nadają się do ponownego 

wbudowania z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 
z 2022r., poz.699 z późn. zmianami) oraz ponosi odpowiedzialność za powyższe działania, 

2) segregacji materiałów zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego jako surowiec 
wtórny, 

3) przetransportowania materiałów zakwalifikowanych jako surowiec wtórny do punktu 
surowców wtórnych, 

4) strzeżenia mienia z odzysku, o którym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tym mieniem 
przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

 
§ 5 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 
1. Z ramienia Wykonawcy obowiązki kierownika budowy pełnić będzie  . . . . . . . ., 
2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiającego reprezentować będzie Inwestor Zastępczy. 

Obowiązki inspektora nadzoru pełnić będą: 
- w branży budowlanej - jednocześnie koordynator nadzoru:  ……………………………… 
- w branży elektrycznej - ……………………………. 

3. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany osoby określonej 
w ust. 1, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Zaakceptowana zmiana winna 
być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga zmiany umowy. 

4. Upoważnia się: 
-  Mariusz Binduga – Dyr. Techn. MPK - Rzeszów Sp. z o.o.; 
do dokonania odbiorów i podpisania protokołu odbiorów, w tym odbioru końcowego oraz 
czynności wynikających z §4. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 2 i 4. O dokonaniu zmiany, 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy. 

6. Osoby, o których mowa w ust. 1, 2  działają w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 

 
§ 6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO 
1.  Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, dokumentacji projektowej i dziennika budowy, 
2) organizowanie narad roboczych na budowie, 
3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materiałów wg 

procedury określonej w §4, 
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4) dokonanie czynności odbioru przedmiotu umowy, 
5) zapłata należnego wynagrodzenia za wykonane roboty. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie na własny koszt: 
1) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy, 
2) urządzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy i robót oraz utrzymanie w/w 
składników w należytym stanie, 
3) wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie  
z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót , 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, aktualnie obowiązującymi normami polskimi, prawem 
budowlanym, wydanymi na jego podstawie aktami wykonawczymi i innymi obwiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa, 
4) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi określonymi w przepisach szczegółowych, 
5) przeprowadzenia prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii niezbędnych do 
wykonywania robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
6) doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy po wykonanych robotach, 
7) rozruchu dostarczonych urządzeń wraz z materiałami niezbędnymi do rozruchu, opracowanie 
instrukcji obsługi oraz szkolenie osób przewidzianych do pracy na tych urządzeniach ze strony 
Zamawiającego, 
3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na tereny robót pracownikom organów 
państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – 
Prawo budowlane. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia robót na czas ewentualnych przerw  
w realizacji. 
5. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo 
budowlane. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru), Wykonawca zobowiązany jest 
okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną.  
6. Komplet dokumentów, o których mowa w ust. 5 Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 
zakończeniu robót a przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy. 
7. Wykonawca jest obowiązany informować inspektora nadzoru o wszystkich problemach lub 
okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość i termin wykonania przedmiotu umowy. 
8. Wykonawca obowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń inspektora nadzoru danej branży, 
zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz prawem. 

 
§ 7 

PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca przy pomocy podwykonawców wykona następujący zakres robót: 
. . . . . . . . 
2. Pozostałe roboty Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście. 
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę w terminie do 7 
dni od jej zawarcia. 
4. Zamawiający w terminie do 14 dni od momentu otrzymania w/w kopii umowy może zgłosić 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany.  
5. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 
określonym w ust. 4 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  
6. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu : 
1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między 
Wykonawcą a Zamawiającym,  
2) przedmiot zamówienia (zakres prac) musi być precyzyjnie określony, 



RMS/TM/1/2022 

3) termin realizacji musi umożliwić zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę w terminie 
określonym w niniejszej umowie, 
4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawcę nie może przekroczyć wysokości 
wynagrodzenia przewidzianego za ten sam zakres robót dla Wykonawcy, 
5) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od  zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz 
Podwykonawcy,  
6) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 30 dni.  
7) w stosunku do Podwykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe lub układowe, 
8) Zamawiający powziął informację, iż sytuacja ekonomiczna Wykonawcy może prowadzić do 
niezrealizowania powierzonego zakresu robót. 
7. Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnego 
powiadomienia i pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej w terminach określonych w ust. 4. 
8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania lub brak działania 
ze strony Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

 
§ 8 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim 

w związku z prowadzonymi robotami. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim z powodu 

niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie bhp 

i warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno– technologiczne stosowane na terenie 
prowadzenia robót. 

4. Strony zgodnie ustalają, że nie wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przewidzianych 
w niniejszej umowie będzie wywoływało skutki wynikające z niniejszej umowy i obowiązujących 
przepisów prawnych. 

 
§ 9 

ODBIÓR ROBÓT 
1. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru przez Zamawiającego wszystkie asortymenty 

robót, a zwłaszcza roboty zanikające i ulegające zakryciu. 
2. Warunkiem odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu i częściowych będzie zgłoszenie tych 

robót przez kierownika budowy i wpis do dziennika budowy. Zgłoszenie powinno być dokonane z 
minimum 2-dniowym wyprzedzeniem planowanego zakończenia robót przewidzianych do 
odbioru. Inspektor nadzoru przystąpi do odbioru w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty 
zawiadomienia. Prawidłowość wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie 
potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru. Potwierdzeniem odbioru 
częściowego będzie protokół odbioru wykonanych robót. Za dzień roboczy uważa się dzień  od 
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót wpisem do dziennika 
budowy oraz w formie pisemnej.  Razem z zawiadomieniem o zakończeniu robót i zgłoszeniem 
gotowości odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją 
określone w ustawie Prawo Budowlane, 
2) dokumentację budowy, w tym kompletną dokumentację projektową z naniesionym zmianami 
zatwierdzonymi przez projektanta, 
3) oryginał dziennika budowy wraz z wpisem o gotowości obiektu do odbioru końcowego, 
4) deklarację zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 
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5) uzgodnioną inwentaryzację powykonawczą wszystkich realizowanych obiektów i urządzeń 
budowlanych; 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej, 
6) wymagane odrębnymi przepisami protokoły badań, prób i sprawdzeń niezbędnych do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie  ze względów technologicznych, 
7) świadectwo energetyczne i instrukcje p.poż. dla wykonanych obiektów,  
8) instrukcje obsługi, użytkowania i konserwacji zamontowanych urządzeń wraz z gwarancjami 
udzielonymi przez dostawcę urządzenia. 
4. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone to w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

termin odbioru  końcowego. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w ciągu 10 dni, licząc  
od daty zgłoszenia. Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół odbioru końcowego. 

5.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone, lub zawierają wady lub usterki, to 
odmówi odbioru do czasu zakończenia robót i/lub usunięcia wad i usterek. 

6. Po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu następujące dokumenty potwierdzające brak wymagalnych zobowiązań 
Wykonawcy wobec podwykonawców oraz dalszych podwykonawców: 

1) oryginały zbiorczych oświadczeń każdego z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 
o uregulowaniu wszystkich ich należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności, przy 
czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione na dzień przypadający nie później niż dzień 
protokolarnego odbioru końcowego, 
2) zbiorcze potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu z podwykonawców 
oraz dalszych podwykonawców potwierdzone przez bank prowadzący obsługę rachunku bankowego 
Wykonawcy (Podwykonawcy jeżeli dotyczy dalszego Podwykonawcy) wraz z kopiami faktur na 
podstawie których dokonano zapłaty, 
3) komplet protokołów odbioru od podwykonawców. 

 
§ 10 

RĘKOJMIA i GWARANCJA 
1. Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane ustala się na 60 miesięcy od daty odbioru 

końcowego. 
2. W przypadku wystąpienia wad i usterek w okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się 

do przystąpienia do ich usunięcia w ciągu 7 dni licząc od daty powiadomienia przez 
Zamawiającego w formie pisemnej. 

3. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w określonym przez Zamawiającego 
terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad i usterek wybranym przez siebie 
wykonawcom, a kosztami ich usunięcia obciążyć Wykonawcę. 

4. Termin usunięcia wad i usterek określi Zamawiający po konsultacji z Wykonawcą. 
5. Z czynności usunięcia usterek Wykonawca sporządzi protokół podpisany przez Użytkownika 

potwierdzający skuteczność usunięcia usterki i przekaże go niezwłocznie Zamawiającemu.  
6. Przed upływem ustalonego w umowie okresu rękojmi nastąpi odbiór ostateczny mający na celu 

ustalenie stanu robót i stwierdzenie usunięcia wad i usterek z okresu rękojmi i spisany będzie 
z tej czynności protokół z przeglądu gwarancyjnego. 

7. Wykonawca mocą niniejszego postanowienia umowy udziela Zamawiającemu gwarancji na 
dostarczone w związku z wykonywanymi pracami urządzenia.  

a) moduły fotowoltaiczne: minimum 12 lat gwarancji na produkt, 
b) uzysk mocy: 10 lat na min. 90% uzysku mocy, 25 lat na min. 80% uzysku mocy, 
c) przetwornice: minimum 15 lat, 
d) pozostałe urządzenia: minimum 24 miesiące,  

 
 

§ 11 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
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1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed zawarciem 
umowy kwotę zabezpieczenia w wysokości . . . . . . . . złotych (słownie złotych: . . . . . . . .) – tj. 5% 
wynagrodzenia brutto z oferty, w formie  . . . . . . . . . 

2. W razie przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest bez 
wezwania do przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w terminie 14 dni przed upływem terminu zabezpieczenia i pokrycia kosztów. 

3. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenie w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

4.  Kwota 30% pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona 
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 
§ 12 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne za: 

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 3 ust 1., za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 
% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 1., 

3) przerwę w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy dłuższą niż 14 dni – w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 1., za każdy rozpoczęty dzień przerwy, licząc 
powyżej 14 dnia przerwy, 

4) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 7 ust. 1 umowy będzie wykonywał 
podwykonawca - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 3 ust 1., 

6) nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 3 ust 1. , za każdy przypadek nieprzedłożenia; 

7) zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie trwania rękojmi oraz gwarancji 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 1.za każdy dzień zwłoki. 

2. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia brutto 
określonego w  § 3 ust 1. 

3. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 7 dni od dnia doręczenia noty 
obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe. 

4. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z odsetkami z wynagrodzenia 
Wykonawcy, składając właściwe oświadczenie. 

 
§ 13 

UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od zaistnienia niżej 

wymienionych okoliczności: 
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w ciągu 14 dni od dnia przekazania placu budowy, 
2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn leżących po jego stronie przedmiotu umowy przez okres 
dłuższy niż 14 dni – nie dotyczy to sytuacji, gdy przerwa została przewidziana w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym, 
3) suma kar umownych, które zostały, lub mogą zostać naliczone Wykonawcy, przekroczyła kwotę 20 
% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 1. 
4) w razie , gdy Wykonawca, pomimo obowiązku osobistego wykonywania robót budowlanych, 

określonego w § 7 ust. 2 umowy, wykonuje roboty przy pomocy podwykonawcy, przy czym 
Zamawiającemu przysługuje w tym przypadku prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni, licząc 
od dnia, kiedy Zamawiający dowiedział się o tym fakcie, 
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5) w razie, gdy Wykonawca uchyla się od zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom, a suma 
zaległości wynikających z podpisanych umów o Podwykonawstwo jest większa niż 5% 
wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty płatności faktury, która 
powoduje w sumie przekroczenie granicy 5% wynagrodzenia.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać 
uzasadnienie. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy strony obowiązują następujące zasady : 
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi  inwentaryzację robót dla każdego elementu, wg stanu na dzień odstąpienia, 
2) w razie, gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji, o której mowa  w pkt. 1, Zamawiający może 
powierzyć  sporządzenie  inwentaryzacji innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów 
poniesionych z tego tytułu, 
3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na piśmie, 
4) koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie od umowy 
następuje z przyczyn leżących po jego stronie, 
5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót, w sytuacji określonej w pkt 4) 
Zamawiający może powierzyć  wykonanie  zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy 
kosztów poniesionych z tego tytułu. 
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2-5 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty 

budowlane wykonane do dnia odstąpienia o ile zostały wykonane zgodnie z umową i odebrane. 
 

§ 14 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 15 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i prawa 

budowlanego, Strony wyłączają zastosowanie do niniejszej umowy przepisu art. 3571 Kodeksu 
Cywilnego. 

2. Integralną część umowy stanowią: oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa, Specyfikacji 
Technicznego Wykonania i Odbioru Robót, Specyfikacja Warunków Zamówienia, dokumentacja 
przetargowa, harmonogram rzeczowo- finansowy, kosztorys szczegółowy ofertowy. 

3. Wzór oświadczenia Podwykonawcy i wzór zbiorczego zestawienia kwot zapłaconych stanowią 
załącznik nr 1 i nr 2 do umowy.  

4. Zamawiający działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022r. poz. 893 z późn. zm.) 
oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

5. Strony ustalają adres do korespondencji, w tym doręczania oświadczeń woli stron: 
a. Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Rzeszów Sp. z o.o. 35-233 Rzeszów 
ul. Lubelska 54, e-mail: firma@mpk.rzeszow.pl 
b. Wykonawca –  . . . . . . . . 

6. Każda zmiana adresu, określonego w ust.1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony. W 
razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod dotychczasowy adres 
ma skutek doręczenia. 

7. Umowę sporządzono w 2 egz., po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik  nr 3 do SWZ 
 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby  oraz jego oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczenia i oświadczenie o spełnianiu warunków 
 
 
1.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 
 
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..……………… będąc upoważnionym(/mi) do  

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
reprezentowania: 

 

 

…………………………….………………………………….………………………………………………..…… 
(nazwa i adres  podmiotu  udostepniającego zasoby ) 

 
 

o ś w i a d c z a m(/y), 
że stosunek łączący nas z Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do 
udostępnionych/wskazanych  zasobów oraz oświadczamy że, stosownie do art. 118 ustawy z dnia 11 
września 2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 
udostępnimy Wykonawcy 
 
…………………………………………………………………....…………………………….…………….……. 
(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę) 

 
 

niezbędne zasoby 
1
……………………………………………………………………………………………… 

                                     (zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby ) 

 
na okres korzystania z nich  (podać okres udostępnienia zasobów) ……………………………………………… 
przy wykonywaniu zamówienia pn.  Rozbudowa Przebudowa, rozbudowa myjni samochodowej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Rzeszów 
ul. Lubelska 54 
 
                                                                      (nazwa zamówienia publicznego do realizacji którego zasoby będą udostępnione) 

na potrzeby realizacji w/w zamówienia. 
 
Sposób udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez Wykonawcę  w/w zasobów przy 
wykonywaniu zamówienia to 

2
: ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
Zakres zamówienia, który zamierzam realizować

3
:…………………………………………………………. 

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

Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą 
4
: 

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku : 

 zdolności techniczne lub zawodowe (np. doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania 
zamówienia) 

 sytuacja finansowa lub ekonomiczna (np. wysokość środków finansowych)  
2. np. udostępnienie osób, udostępnienie koparki, udostępnienie środków finansowych, podwykonawstwo, co najmniej na 

czas realizacji zamówienia. 
3. Należy wskazać w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, 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. 

4. np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy. 
Zobowiązując się do udostępnienia zasobów w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych, w odniesieniu do warunków 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zgodnie z art. 118 ust. 2  Pzp, oświadczam, że będę 
realizował roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane lub których wskazane zdolności 
dotyczą. 
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Zobowiązując się do udostępnienia zasobów w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zgodnie z art. 120  Pzp, 
oświadczam, że będę odpowiadał solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie będę ponosił winy. 

 
* zwane w pełni Zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 
 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.  
 

Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1  Pzp  
**(Wypełnić poniższe tylko w przypadku gdy dotyczy) 

**Oświadczam/y, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …….  Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 
w art. 108 ust. 1 pkt. 1,2,5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam/y, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 podjąłem następujące środki naprawcze *** 
………………..……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..….………………...........
……………………………………………………………………… 
Informacje można złożyć także  na osobnym podpisanym dokumencie. 
*** (Brak wpisania będzie oznaczał, iż Wykonawca nie korzystał ze środków naprawczych oraz ze nie podlega on wykluczeniu)  
 
 
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.   
 
Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia – w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na moje zasoby. 
 
4. Wskazuje/my że aktualny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji podmiotu 
udostępniającego zasoby Zamawiający może pobrać za pomocą bezpłatnych baz dostępnych pod 
adresem:  

 https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx (CEIDG) 
 

 https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/ (KRS) 

 
 inny właściwy rejestr…………………………..      ………………………………….. 

                                                               (wpisać nazwę bazy)      (wpisać adres internetowy bazy) 

 brak możliwości pobrania online 
 
(Należy  wskazać lub zaznaczyć adres strony www, na której Zamawiający może bezpłatnie pobrać dokumenty rejestrowe 
dot. podmiotu udostępniającego zasoby, o ile rejestr taki jest ogólnodostępny i bezpłatny. W przypadku braku zaznaczenia 
lub nie złożenia wraz z ofertą dokumentu/ów potwierdzającego umocowanie do reprezentowania podmiotu 
udostępniającego zasoby Zamawiający wezwie o przedłożenie odpowiedniego dokumentu na podstawie art. 128 Pzp)  

 
  

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/
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Załącznik nr 4 do SWZ 
Wykaz wykonanych robót budowlanych 

Uwaga: Wykonawca ma obowiązek wskazać w wykazie roboty budowlane na  potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia. 

 

 

 

Nazwa zadania  

Nazwa i adres zamawiającego  

Rodzaj robót w tym kubatura  

Wartość Netto / brutto  

Data wykonania Od - do  

Miejsce wykonania  

Określenie dowodu/ów    

 
 
 

Nazwa zadania  

Nazwa i adres zamawiającego  

Rodzaj robót w tym kubatura  

Wartość Netto / brutto  

Data wykonania Od - do  

Miejsce wykonania  

Określenie dowodu/ów    

 
 
 
........................., dn. ......................... 

….............................................................................. 
podpis osoby / osób uprawnionych 

do reprezentowania oferenta 
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Załącznik nr 5 
Wykaz osób, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

1) Kierownik budowy     

Lp. Imię i nazwisko  

1 Kwalifikacje zawodowe   

2 Wykształcenie   

3 Zakres czynności   

4 Podstawa  dysponowania tą osobą   

5 Opis doświadczenia   

 
2) Kierownik robót – branża elektryczna i energetyczna   

Lp. Imię i nazwisko  

1 Kwalifikacje zawodowe   

2 Wykształcenie   

3 Zakres czynności   

4 Podstawa  dysponowania tą osobą   

5 Opis doświadczenia  

 
3) Kierownik robót –  branża sanitarna 

Lp. Imię i nazwisko  

1 Kwalifikacje zawodowe   

2 Wykształcenie   

3 Zakres czynności   

4 Podstawa  dysponowania tą osobą   

5 Opis doświadczenia   

 
4) Kierownik brygady 

Lp. Imię i nazwisko  

1 Kwalifikacje zawodowe   

2 Wykształcenie   

3 Zakres czynności   

4 Podstawa  dysponowania tą osobą   

5 Opis doświadczenia   

 
5) Specjalista ds. automatyki 

Lp. Imię i nazwisko  

1 Kwalifikacje zawodowe   

2 Wykształcenie   

3 Zakres czynności   

4 Podstawa  dysponowania tą osobą   

5 Opis doświadczenia   

 
................................, dnia...................... 

….............................................................................. 
podpis osoby / osób uprawnionych 

do reprezentowania oferenta 
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