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Wierzawice, 19.08.2019 r. 

SMP/UZP/21210/2019/07/05 

 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA  

Numer 1 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Zaprojektowanie, dostawa oraz 

przeprowadzenie modernizacji linii technologicznej sortowania odpadów 

komunalnych w miejscowości Giedlarowa, Gmina Leżajsk” ogłoszonego w Suplemencie 

do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2019/S 138-339435 w dniu 

19.07.2019 r. 

 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a pkt 2) oraz art. 12a ustawy- Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.); Zamawiający - Stare Miasto – Park Sp. 

z o.o. reprezentowana przez Zarząd zmienia treść siwz oraz ogłoszenia dotyczącego przetargu 

nieograniczonego na zadanie p.n.: „Zaprojektowanie, dostawa oraz przeprowadzenie 

modernizacji linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych 

w miejscowości Giedlarowa, Gmina Leżajsk”. 

 

 

 

I. Zamawiający zmienia treść ogłoszenia. Sekcja IV: Procedura pkt IV.2.2) Termin 

składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

 

Poprzedni zapis – pkt IV.2.2 

Data: 02/09/2019 

Czas lokalny: 10:00  

 

Aktualny zapis – pkt IV.2.2  

Data: 05/09/2019 

Czas lokalny: 10:00,  

 

 

 

II. Zamawiający zmienia treść ogłoszenia. Sekcja IV: Procedura pkt IV.2.7) 

Warunki otwarcia ofert 

 

Poprzedni zapis – pkt IV.2.7 

Data: 02/09/2019 

Czas lokalny: 10:30  

Miejsce: 

Stare Miasto - Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, POLSKA, Sala 

konferencyjna (piętro). 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
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Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 

prywatnego. 

 

Aktualny zapis – pkt IV.2.7  

Data: 05/09/2019 

Czas lokalny: 10:30 

Miejsce: 

Stare Miasto - Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, POLSKA, Sala 

konferencyjna (piętro). 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 

prywatnego. 

 

 

 

III. Zamawiający zmienia w SIWZ w rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia” 

ust 7 pkt 1 

 

Poprzedni zapis SIWZ – rozdział III ust. 7 pkt 1 

7. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności 

w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) Zamawiający wymaga od wykonawcy lub podwykonawcy, zatrudnienia na umowę  

o pracę, osób do wykonywania w trakcie realizacji zamówienia czynności przy 

realizacji przedmiotu zamówienia tj.:  

 montażu linii technologicznej, 

 czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników 

fizycznych z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób prowadzących działalność 

gospodarczą i osobiście wykonujących czynności oraz osób wykonujących funkcję 

kierownika budowy/ dostawców materiału.  

 

Aktualny zapis SIWZ – rozdział III ust. 7 pkt 1 

7. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności 

w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) Zamawiający wymaga od wykonawcy lub podwykonawcy, zatrudnienia na umowę 

o pracę osób do wykonywania w trakcie realizacji zamówienia czynności przy 

realizacji przedmiotu zamówienia tj.:  

- zasadniczego montażu linii technologicznej polegającego na powiązaniu 

technologicznym maszyn i urządzeń wchodzących w zakres wyposażenia 

technologicznego instalacji do sortowania. 

  

 

 

IV. Zamawiający zmienia w SIWZ w rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia” 

ust 7 pkt 4 

 

Poprzedni zapis SIWZ – rozdział III ust. 7 pkt 4 

4) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób do wykonywania czynności, o których 

mowa w punkcie 1. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie 
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zamawiającego, w wyznaczonym terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

  oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;  

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 

bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

 

Aktualny zapis SIWZ – rozdział III ust. 7 pkt 1 

4) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób do wykonywania czynności, o których 

mowa w punkcie 1. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie 

zamawiającego, w wyznaczonym terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

  oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;  

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
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zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO (tj. 

w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO. Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. 

  

 

 

V. Zamawiający zmienia SIWZ – rozdział VI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów 

…” ust. 5, pkt. 3. 

 

Poprzedni zapis SIWZ – rozdział VI ust. 5 pkt. 3  

3. Podmiot, który udostępnia zasoby, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu podlega badaniu, czy nie zachodzą wobec niego podstawy 

wykluczenia, o których mowa w pkt. V.2.1 i składa dokumenty wskazane w pkt. V.3.1. 

lit. a-c. 

 

Aktualny zapis SIWZ – rozdział VI ust. 5, pkt 3 

3. Podmiot, który udostępnia zasoby, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu podlega badaniu, czy nie zachodzą wobec niego podstawy 

wykluczenia, o których mowa w pkt. V.2.1 i składa dokumenty wskazane w pkt. VI.3.1. 

lit. a-c. 

 

 

 

VI. Zamawiający zmienia SIWZ – rozdział XI „Miejsce oraz termin składania 

i otwarcia ofert” ust. 1 

 

Poprzedni zapis SIWZ – rozdział XI ust. 1  

1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 2 września 

2019 r. do godz. 10:00. 

 

Aktualny zapis SIWZ – rozdział XI ust. 1 

1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 5 września 

2019 r. do godz. 10:00. 
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VII. Zamawiający zmienia SIWZ – rozdział XI „Miejsce oraz termin składania 

i otwarcia ofert” ust. 3 

 

Poprzedni zapis SIWZ – rozdział XI ust. 3 

3. Otwarcie ofert nastąpi w Stare Miasto-Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, 

Sala konferencyjna (I piętro) w dniu 2 września 2019 r. o godzinie 10:30. 

 

Aktualny zapis SIWZ – rozdział XI ust. 3 

3. Otwarcie ofert nastąpi w Stare Miasto-Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, 

Sala konferencyjna (I piętro) w dniu 5 września 2019 r. o godzinie 10:30. 

 

 

 

VIII. Zamawiający zmienia SIWZ – Załącznik nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia” 

pkt 10.3 

 

Poprzedni zapis Załącznika nr 2 – pkt 10.3  

10.3.Przenośnik doprowadzający do separatora magnetycznego – 

przyspieszony 

Przenośnik winien posiadać regulację prędkości przesuwu taśmy, realizowaną 

poprzez zmiennik częstotliwości – falownik. Dobór zakresu prędkości należy do 

Wykonawcy, jednakże należy zapewnić co najmniej regulację w zakresie 0,8-1,5 

m/s. 

Wszystkie części i elementy konstrukcyjne łącznie ze ścieralnymi elementami 

zsypów znajdujących się w polu działania separatora magnetycznego winny być 

wykonane ze stali niemagnetycznej. 

 

Aktualny zapis Załącznika nr 2 – pkt 10.3 

10.3.Przenośnik doprowadzający do separatora magnetycznego – 

przyspieszony 

Przenośnik winien posiadać regulację prędkości przesuwu taśmy, realizowaną 

poprzez zmiennik częstotliwości – falownik. Dobór zakresu prędkości należy do 

Wykonawcy, jednakże należy zapewnić co najmniej regulację w zakresie 0,8-1,5 

m/s. 

Wszystkie części i elementy konstrukcyjne łącznie ze ścieralnymi elementami 

zsypów znajdujących się w polu działania separatora magnetycznego winny być 

wykonane ze stali niemagnetycznej. 

Zamawiający dopuszcza wykonanie ścieralnych elementów przesypów znajdujących 

się w polu działania separatora magnetycznego z gumy lub tworzywa sztucznego. 

 

 

 

 

IX. Zamawiający zmienia SIWZ – Załącznik nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 

10.11 

 

Poprzedni zapis Załącznika nr 2 – pkt 10.11  

10.11. Separator balistyczny 

Separator wykorzystujący właściwości materiałów (ciężar właściwy i kształt) do ich 

rozdziału. Separator balistyczny winien umożliwić podział wydzielonych tworzyw 

sztucznych z frakcji 80-340 mm na frakcję ciężką-twardą-toczącą się (np. butelki PET, 

PE, opakowania wielomateriałowe) i lekką-miękką-płaską (tj. głownie folia). 
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Poszczególne frakcje winny następnie trafić na dalszy ciąg sortowania manualnego 

poszczególnych frakcji materiałowych. Separator ten winien umożliwić odsiewanie 

frakcji drobnej tj. ok. 40-60 mm, stanowiącej zanieczyszczenia kierowane następnie 

do balastu. Separator powinien zostać wyposażony w kilka, tj. min. 6 przesuniętych 

względem siebie rotujących mimośrodowo perforowanych paneli stalowych, których 

prędkość obrotowa napędu będzie regulowana w zakresie co najmniej od 200 do 240 

obrotów na minutę. Zastosowane urządzenie winno skutecznie separować frakcję 

ciężką-twardą-toczącą się od lekkiej-miękkiej-płaskiej bez zastosowania dodatkowych 

rozwiązań pneumatycznych (zasysanie lub tłoczenie powietrza). Otwory w panelach 

powinny mieć wielkość 40 lub 60 mm x 40 lub 60 mm. Urządzenie należy wykonać 

z wytrzymałej konstrukcji blachownicowej skręcanej, która umożliwi w przyszłości 

wymianę części tej konstrukcji na nową w przypadku fragmentarycznego jej 

uszkodzenia bez konieczności wymiany całego korpusu bądź obszernego fragmentu 

urządzenia. Kąt nachylenia separatora balistycznego musi być regulowany w zakresie 

co najmniej od 12 do 20 stopni. Wykonawca będzie odpowiedzialny za optymalne 

ustawienie kąta pracy i prędkości obrotowej napędu separatora podczas rozruchów. 

Mechanizm regulacji kąta nachylenia separatora balistycznego winien umożliwiać jego 

bezpieczną obsługę przez użytkownika. Regulacja kąta nachylanie winna być 

realizowana poprzez mechanizm hydrauliczny z napędem ręcznym lub automatycznym 

oraz wybranej pozycji ustawienia separatora. Separator winien posiadać obudowę 

uniemożliwiającą wydostawanie się segregowanych odpadów z przestrzeni pracy 

rotujących paneli o wysokości obudowy min. 800 mm od najwyższego położenia 

roboczego tych paneli. Zarówno wał czynny jak i wał bierny powinny być 

wieloczęściowe, składające się z łatwo demontowanych elementów umożliwiających 

szybką obsługę i wymianę łożysk i przynależnych do nich fragmentów wału. Separator 

należy wyposażyć w klapy serwisowe z napędem ręcznym i zabezpieczeniem poprzez 

czujniki otwarcia, które należy zintegrować z systemem sterowania i awaryjnego 

wyłączenia linii w przypadku otwarcia klapy. Klapy serwisowe winny być wykonane 

z dwóch przeciwległych czołowych stron separatora w sposób umożliwiający dostęp 

serwisowy do wału czynnego i biernego. Powierzchnia robocza separowania (szerokość 

robocza dostępna x długość robocza dostępna paneli): min. 12,5 m2. 

 

Aktualny zapis Załącznika nr 2 – pkt 10.11 

10.11. Separator balistyczny 

Separator wykorzystujący właściwości materiałów (ciężar właściwy i kształt) do ich 

rozdziału. Separator balistyczny winien umożliwić podział wydzielonych tworzyw 

sztucznych z frakcji 80-340 mm na frakcję ciężką-twardą-toczącą się (np. butelki 

PET, PE, opakowania wielomateriałowe) i lekką-miękką-płaską (tj. głownie folia). 

Poszczególne frakcje winny następnie trafić na dalszy ciąg sortowania manualnego 

poszczególnych frakcji materiałowych. Separator ten winien umożliwić odsiewanie 

frakcji drobnej tj. ok. 40-60 mm, stanowiącej zanieczyszczenia kierowane następnie 

do balastu. Separator powinien zostać wyposażony w kilka, tj. min. 6 przesuniętych 

względem siebie rotujących mimośrodowo perforowanych paneli stalowych, których 

prędkość obrotowa napędu będzie regulowana w zakresie co najmniej od 200 do 240 

obrotów na minutę. Zastosowane urządzenie winno skutecznie separować frakcję 

ciężką-twardą-toczącą się od lekkiej-miękkiej-płaskiej bez zastosowania 

dodatkowych rozwiązań pneumatycznych (zasysanie lub tłoczenie powietrza). 

Otwory w panelach powinny mieć wielkość 40 lub 60 mm x 40 lub 60 mm. Urządzenie 

należy wykonać z wytrzymałej konstrukcji blachownicowej skręcanej, która umożliwi 

w przyszłości wymianę części tej konstrukcji na nową w przypadku 

fragmentarycznego jej uszkodzenia bez konieczności wymiany całego korpusu bądź 
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obszernego fragmentu urządzenia. Kąt nachylenia separatora balistycznego musi być 

regulowany w zakresie co najmniej od 12 do 20 stopni. Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie regulacji kąta nachylenia separatora balistycznego w zakresie od 13 do 

24 stopni. Wykonawca będzie odpowiedzialny za optymalne ustawienie kąta pracy 

i prędkości obrotowej napędu separatora podczas rozruchów. Mechanizm regulacji 

kąta nachylenia separatora balistycznego winien umożliwiać jego bezpieczną obsługę 

przez użytkownika. Regulacja kąta nachylanie winna być realizowana poprzez 

mechanizm hydrauliczny z napędem ręcznym lub automatycznym oraz wybranej 

pozycji ustawienia separatora. Separator winien posiadać obudowę uniemożliwiającą 

wydostawanie się segregowanych odpadów z przestrzeni pracy rotujących paneli 

o wysokości obudowy min. 800 mm od najwyższego położenia roboczego tych paneli. 

Zarówno wał czynny jak i wał bierny powinny być wieloczęściowe, składające się 

z łatwo demontowalnych elementów umożliwiających szybką obsługę i wymianę 

łożysk i przynależnych do nich fragmentów wału. Separator należy wyposażyć 

w klapy serwisowe z napędem ręcznym i zabezpieczeniem poprzez czujniki otwarcia, 

które należy zintegrować z systemem sterowania i awaryjnego wyłączenia linii 

w przypadku otwarcia klapy. Klapy serwisowe winny być wykonane z dwóch 

przeciwległych czołowych stron separatora w sposób umożliwiający dostęp serwisowy 

do wału czynnego i biernego. Powierzchnia robocza separowania (szerokość robocza 

dostępna x długość robocza dostępna paneli): min. 12,5 m2. 

 

 

 

X. Zamawiający zmienia SIWZ – Załącznik nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 

12.8 

 

Poprzedni zapis Załącznika nr 2 – pkt 12.8  

12.8.Pozwolenie na użytkowanie, pozwolenie zintegrowane 

Za opracowanie wniosku o wydanie decyzji lub zezwoleń, ktore są wymagane do 

uzyskania (zgodnie z ustawą o odpadach, ustawą Prawo ochrony środowiska, 

ustawą Prawo wodne lub innymi przepisami) wraz z uzyskaniem stosownej decyzji 

(zezwolenia) odpowiedzialny jest Zamawiający. Wykonawca niniejszego 

zamówienia przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne dane technologiczne. 

Zamawiający będzie odpowiedzialny własnym staraniem i na własny koszt, uzyskać 

ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektów w procedurze zgodnej 

z obowiązującymi przepisami. Wykonawca założy książki obiektu budowlanego dla 

wszystkich wymagających tego obiektów budowlanych. Wykonawca niniejszego 

zamówienia przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne dane technologiczne. 

 

Aktualny zapis Załącznika nr 2 – pkt 12.8 

12.8.Pozwolenie na użytkowanie, pozwolenie zintegrowane 

Za opracowanie wniosku o wydanie decyzji lub zezwoleń, które są wymagane do 

uzyskania (zgodnie z ustawą o odpadach, ustawą Prawo ochrony środowiska, 

ustawą Prawo wodne lub innymi przepisami) wraz z uzyskaniem stosownej decyzji 

(zezwolenia) odpowiedzialny jest Zamawiający. Wykonawca niniejszego 

zamówienia przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne dane technologiczne. 

Zamawiający będzie odpowiedzialny własnym staraniem i na własny koszt, uzyskać 

ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektów w procedurze zgodnej 

z obowiązującymi przepisami. Wykonawca dla prowadzonych prac założy i będzie 

prowadził dziennik/książki montażu. Wykonawca niniejszego zamówienia przekaże 

Zamawiającemu wszelkie niezbędne dane technologiczne. 
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XI. Zamawiający zmienia SIWZ – Załącznik nr 3 „Umowa” § 3, ust. 1, lit. c. 

 

Poprzedni zapis Załącznika nr 3 – § 3, ust. 1, lit. c. 

§ 3 Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a. współpracy z Wykonawcą w trakcie realizacji Zamówienia, 

b. udzielania informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, 

c. przekazanie frontów robót i zaplecza montażowego, 

d. przeprowadzania odbiorów częściowych i końcowych w terminie 7 dni od 

pisemnego zgłoszenie gotowości odbioru, 

e. udostępnienia Wykonawcy miejsca poboru wody oraz energii elektrycznej dla 

potrzeb realizacji zamówienia, 

f. terminowej zapłaty wynagrodzenia. 

 

Aktualny zapis Załącznika nr 3 – § 3, ust. 1, lit. c. 

§ 3 Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a. współpracy z Wykonawcą w trakcie realizacji Zamówienia, 

b. udzielania informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, 

c. przekazanie frontów robót i zaplecza montażowego w terminach umożliwiających 

Wykonawcy wykonanie umowy w czasookresach i terminach wskazanych w §2, 

d. przeprowadzania odbiorów częściowych i końcowych w terminie 7 dni od 

pisemnego zgłoszenie gotowości odbioru, 

e. udostępnienia Wykonawcy miejsca poboru wody oraz energii elektrycznej dla 

potrzeb realizacji zamówienia, 

f. terminowej zapłaty wynagrodzenia. 

 

 

 

XII. Zamawiający zmienia SIWZ – Załącznik nr 3 „Umowa” § 3, ust. 2. 

 

Poprzedni zapis Załącznika nr 3 – § 3, ust. 2. 

§ 3 Zobowiązania Zamawiającego 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione na 

terenie wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 

Aktualny zapis Załącznika nr 3 – § 3, ust. 1, lit. c. 

§ 3 Zobowiązania Zamawiającego 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione na 

terenie wykonywania przedmiotu zamówienia z wyjątkiem odpowiedzialności za 

działania własnego personelu, czy innych podmiotów działających na jego zlecenie. 

 

 

 

XIII. Zamawiający zmienia SIWZ – Załącznik nr 3 „Umowa” § 7, ust. 5. 

 

Poprzedni zapis Załącznika nr 3 – § 7, ust. 5. 

§ 7 Prawa autorskie 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa zależne do Dokumentacji  

wskazane w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
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i prawach pokrewnych. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie opracowań 

Dokumentacji, w tym przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, adaptacji, zgodnie 

z potrzebą Zamawiającego oraz wyraża zgodę do rozporządzanie i korzystania 

przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego z dokonanych 

opracowań, a także przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody osobom 

trzecim na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji. 

 

Aktualny zapis Załącznika nr 3 – § 7, ust. 5. 

§ 7 Prawa autorskie 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa zależne do Dokumentacji 

wskazane w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie opracowań 

Dokumentacji niezbędnych do rozbudowy, modernizacji czy innych inwestycji 

dotyczących przedmiotu Umowy zgodnie z potrzebą Zamawiającego  po upływie 

okresu gwarancji jakości i rękojmi oraz wyraża zgodę do rozporządzanie 

i korzystania przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego 

z dokonanych opracowań, a także przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania 

zgody osobom trzecim na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji. 

 

 

 

XIV. Zamawiający zmienia SIWZ – Załącznik nr 3 „Umowa” § 7, ust. 8. 

 

Poprzedni zapis Załącznika nr 3 – § 7, ust. 8. 

§ 7 Prawa autorskie 

8. W przypadku, gdy wobec Zamawiającego zostaną skierowane jakiekolwiek 

roszczenia dotyczące Dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się ściśle 

współpracować z Zamawiającym w celu wyjaśnienia takich roszczeń oraz pokryć 

wszelkie koszty i szkody Zamawiającego powstałe na skutek zgłoszenia takich 

roszczeń. 

 

Aktualny zapis Załącznika nr 3 – § 7, ust. 8. 

§ 7 Prawa autorskie 

8. W przypadku, gdy wobec Zamawiającego zostaną skierowane jakiekolwiek 

roszczenia dotyczące Dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się ściśle 

współpracować z Zamawiającym w celu wyjaśnienia takich roszczeń oraz pokryć 

wszelkie uzasadnione koszty i szkody Zamawiającego powstałe na skutek 

zgłoszenia takich roszczeń. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wszelkich 

roszczeniach dotyczących Dokumentacji niezwłocznie po ich zgłoszeniu oraz 

umożliwi Wykonawcy aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu sporu zarówno na 

etapie sądowym jak i pozasądowym w celu obrony swoich interesów. 

 

 

 

XV. Zamawiający zmienia SIWZ – Załącznik nr 3 „Umowa” § 7 dodając ust 9. 

 

Dodano nowy zapis Załącznika nr 3 – § 7, ust. 9. 

§ 7 Prawa autorskie 

9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych opisane w niniejszym paragrafie nastąpi 

w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu 

inwestycyjnego objętego Umową oraz późniejszej eksploatacji lub modernizacji 

instalacji stanowiącej przedmiot umowy. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności 
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za wprowadzone przez Zamawiającego zmiany i modyfikacje przekazanych 

utworów oraz ich opracowania ani za skutki wynikające z tych zmian. 

 

 

 

XVI. Zamawiający zmienia SIWZ – Załącznik nr 3 „Umowa” § 11, ust. 1. 

 

Poprzedni zapis Załącznika nr 3 – § 11, ust. 1. 

§ 11 Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie Umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia 

w łącznej wysokości: __________ zł (słownie: 

______________________________ złotych) netto, tj. _____________ zł 

(słownie ____________________________ złotych) brutto.. 

 

Aktualny zapis Załącznika nr 3 – § 11, ust. 1. 

§ 11 Wynagrodzenie  

1. Za wykonanie Umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia 

ryczałtowego w łącznej wysokości: __________ zł (słownie: 

_______________________________ złotych) netto, tj.  _____________ zł 

(słownie _______________________________ złotych) brutto. 

 

 

 

XVII. Zamawiający zmienia SIWZ – Załącznik nr 3 „Umowa” § 11, ust. 2. 

 

Poprzedni zapis Załącznika nr 3 – § 11, ust. 2. 

§ 11 Wynagrodzenie 

2. Zamawiający dokona płatności częściowych za wykonane w danym okresie 

i odebrane przez Zamawiającego prace na podstawie protokołów odbioru 

częściowego zgodnego z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa 

w § 1 ust. 6 Umowy, przy czym Zamawiający dokona płatności w 3 etapach: 

a) po realizacji przez Wykonawcę projektu technologicznego i wytycznych 

budowlanych: do 5% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, 

b) po realizacji przez Wykonawcę dostawy, montażu oraz rozruchów wyposażenia 

technologicznego: do 60% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,  

c) płatności końcowej na pozostałą do zapłaty część wynagrodzenia, o którym mowa 

w ust. 1 na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 

Aktualny zapis Załącznika nr 3 – § 11, ust. 2. 

§ 11 Wynagrodzenie  

2. Zamawiający dokona płatności częściowych za wykonane w danym okresie 

i odebrane przez Zamawiającego prace na podstawie protokołów odbioru 

częściowego zgodnego z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa 

w § 1 ust. 6 Umowy, przy czym zamawiający dokona płatności: 

a) po realizacji przez Wykonawcę projektu technologicznego i wytycznych 

budowlanych: do 5% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, 

b) po realizacji przez Wykonawcę dostawy, montażu lub rozruchów wyposażenia 

technologicznego: do 60% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, 

sukcesywnie zgodnie z postępem prac określonych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, 

c) płatności końcowej na pozostałą do zapłaty część wynagrodzenia, o którym 

mowa w ust. 1 na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
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XVIII. Zamawiający zmienia SIWZ – Załącznik nr 3 „Umowa” § 12 dodając ust. od 

4 do 17. 

 

Dodano nowy zapis Załącznika nr 3 – § 12, ust. od 4 do 17. 

§ 12 Podwykonawstwo 

4. Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uzyskać w formie 

pisemnej zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. 

5. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający 

część zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz 

z projektem umowy z Podwykonawcą. Brak sprzeciwu lub zastrzeżeń 

Zamawiającego w ciągu 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę ww. projektu 

oznacza jego akceptację. 

6. Zaakceptowany projekt umowy z podwykonawcą nie może zostać zmieniony bez 

zgody Zamawiającego. Dokonanie jakiejkolwiek zmiany skutkuje uznaniem 

podpisania umowy bez zgody Zamawiającego. 

7. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego 

stanowi rażące naruszenie zapisów umownych. 

8. Wykonawca po zaakceptowaniu projektu umowy o podwykonawstwo przez 

Zamawiającego lub po upływie 14 dni od przedstawienia projektu umowy 

Zamawiającemu zobowiązany jest w terminie 7 dni do przedłożenia poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo. 

9. Zawarcie umowy z dalszymi Podwykonawcami wymaga zachowania procedury 

określonej w tym paragrafie. 

10. Każda zmiana umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zwłaszcza                  

w zakresie płatności i zakresu umowy wymaga zachowania procedury określonej 

w tym paragrafie. 

11. Wykonawca wraz ze składaną fakturą jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcy. W przypadku nie przedstawienia dowodów zapłaty, Zamawiający 

nie wypłaci Wykonawcy kwoty należnej z tytułu wykonanych prac w wysokości 

wynikającej ze złożonej faktury. Dowodem zapłaty jest pisemne oświadczenie 

podwykonawcy o otrzymaniu należnego mu z tytułu umowy o podwykonawstwo 

wymagalnego wynagrodzenia. 

12. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy powinien być określony w umowie 

o podwykonawstwo i nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

faktury/rachunku Wykonawcy/Podwykonawcy. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. Wynagrodzenie to dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę lub 

Podwykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie 14 dni od 



Strona 12 z 15 

 

doręczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność  się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający 

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. Dokonanie bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy w przypadku 

niezgłoszenia uwag przez wykonawcę lub podwykonawcę, o których mowa 

w ust.14 nastąpi w terminie 14 dni od  upływu terminu na wniesienie uwag. 

17. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy 

w stosunku do Zamawiającego do czasu aż roszczenie podwykonawcy zostanie 

zaspokojone lub z innych przyczyn wygaśnie. 

 

* Jeżeli dotyczy tj.: Wykonawca przewidział udział podwykonawców w realizacji części 

zamówienia. 

 

 

 

XIX. Zamawiający zmienia SIWZ – Załącznik nr 3 „Umowa” § 14, ust. 1. 

 

Poprzedni zapis Załącznika nr 3 – § 14, ust. 1. 

§ 14 Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest obowiązany przez cały okres realizacji Umowy posiadać 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej i posiadanego mienia z sumą gwarancyjną nie niższą niż wartość 

niniejszej umowy na jeden i wszystkie wypadki. Maksymalna wysokość franszyzy 

redukcyjnej wynosi 100 000 zł. Franszyza redukcyjna w przypadku wypłaty 

odszkodowania pokryta będzie ze środków własnych Wykonawcy. Zamawiający ma 

prawo potrącić franszyzę redukcyjną z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

Aktualny zapis Załącznika nr 3 – § 14, ust. 1. 

§ 14 Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest obowiązany przez cały okres realizacji Umowy posiadać 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej i posiadanego mienia z sumą gwarancyjną nie niższą niż 5 000 000,00 

zł na jeden i wszystkie wypadki. Maksymalna wysokość franszyzy redukcyjnej 

wynosi 100 000 zł. Franszyza redukcyjna w przypadku wypłaty odszkodowania 

pokryta będzie ze środków własnych Wykonawcy. Zamawiający ma prawo potrącić 

franszyzę redukcyjną z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 
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XX. Zamawiający zmienia SIWZ – Załącznik nr 3 „Umowa” § 14, ust. 2, lit. d. 

 

Usunięto zapis Załącznika nr 3 – § 14, ust. 2, lit. d. (tym samym dotychczasowa lit. 

e stałą się lit. d) 

 

 

 

XXI. Zamawiający zmienia SIWZ – Załącznik nr 3 „Umowa” § 15, ust. 1, lit. a. 

 

Poprzedni zapis Załącznika nr 3 – § 15, ust. 1, lit. a. 

§ 15 Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych na rzecz 

Zamawiającego w następujących przypadkach: 

a) przekroczenia terminu końcowego wykonania zamówienia określonego w § 2 ust. 

1. Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 

Umowy za każdy dzień zwłoki (kary umowne nalicza się za przekroczenia 

terminów każdego z etapów osobno), 

 

Aktualny zapis Załącznika nr 3 – § 15, ust. 1, lit. a. 

§ 15 Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych na rzecz Zamawiającego  

w następujących przypadkach: 

a) przekroczenia terminów  wykonania zamówienia określonych w § 2 ust. 1. 

Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 

Umowy za każdy dzień zwłoki (kary umowne nalicza się za przekroczenia 

terminów każdego z etapów osobno), 

 

 

 

XXII. Zamawiający zmienia SIWZ – Załącznik nr 3 „Umowa” § 15, ust. 5. 

 

Poprzedni zapis Załącznika nr 3 – § 15, ust. 5. 

§ 15 Kary umowne 

5. W przypadku, gdy zastrzeżone w ust. 1 powyżej kary umowne nie pokryją 

poniesionej szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia dalszego 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

Aktualny zapis Załącznika nr 3 – § 15, ust. 5. 

§ 15 Kary umowne 

5. W przypadku, gdy zastrzeżone w ust. 1 powyżej kary umowne nie pokryją 

poniesionej szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia dalszego 

odszkodowania na zasadach ogólnych, z wyłączeniem utraconych korzyści. 

 

 

 

XXIII. Zamawiający zmienia SIWZ – Załącznik nr 3 „Umowa” dodając § 18 

 

Dodano nowy zapis Załącznika nr 3 – § 18 (tym samych dotychczasowe § 18 i §19 

stały się odpowiednio §19 i §20) 

§ 18 Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę 
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1. Zatrudnienie osób przy realizacji zamówienia do wykonywania czynności, 

o których mowa w SIWZ nastąpi nie później niż w dacie rozpoczęcia 

wykonywania czynności i powinno trwać nie krócej niż do końca upływu terminu 

ich realizacji.  

2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną do 

wykonywania czynności, o których mowa w SIWZ lub przez pracodawcę, przed 

zakończeniem tego okresu, wykonawca zatrudni na to miejsce, także na umowę 

o pracę, inne osoby, które będą spełniały warunki udziału w postępowaniu, jeżeli 

takie były wymagane i będą mogły wykonywać powierzone czynności.  

3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, 

w wyznaczonym terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane 

poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy  

o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane 

w SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion 

i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy;  

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 
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ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

5. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane w SIWZ. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się 

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

 

 

Pozostałe zapisy siwz i ogłoszenia nie ulegają zmianie. 

 

W związku z powyższymi zmianami SIWZ dotyczącymi w szczególności załącznika nr 3 

„Umowa”, Zamawiający w osobnymi pliku publikuje tekst jednolity aktualnej treści w/w 

załącznika.  

 


