
 
Katowice, dnia 25.03.2021 r. 

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 
Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zaprasza do składania ofert na:  

ZAGOSPODAROWANIE RONDA IM. JANA PAWŁA II W MIEJSCOWOŚCI KALETY-DRUTARNIA ORAZ 
„ZIELONE RONDA”: RONDO NA SKRZYŻOWANIU Z UL. KOZIEGŁOWSKĄ I RONDO NA SKRZYŻOWANIU 
Z UL. DWORCOWĄ W MIEJSCOWOŚCI WOŹNIKI W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789. 

I. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie o wartości poniżej 130 000,00 zł, prowadzone na podstawie Zarządzenia nr D/1321/5Z/21 
Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej 
postępowania w sprawie dokonywania wydatków ze środków publicznych, dla których nie stosuje się ustawy – 
Prawo zamówień publicznych. 

II. Przedmiot zamówienia 

77310000-6 – usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

Przedmiotem zamówienia jest: 
Usługa polegająca na wykonaniu w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zagospodarowania trzech 
rond w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w m. Kalety-Drutarnia i Woźniki poprzez zaprojektowanie i dokonanie 
nasadzeń roślin stałych.  
W ramach zadania należy zaprojektować obsadzenia rond z wykorzystaniem podanych w przedmiarze gatunków 
roślin oraz dołączoną koncepcją zagospodarowania przestrzeni miejskiej.  
Zamówienie obejmuje ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789: 

 im. Św. Jana Pawła II w m. Kalety-Drutarnia o powierzchni 140 m2, 
 na skrzyżowaniu z ul. Koziegłowską w m. Woźniki o powierzchni 380 m2, 
 na skrzyżowaniu z ul. Dworcową w m. Woźniki o powierzchni 380 m2. 

Szczegóły realizacji zamówienia zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Wycenie ofertowej, które 
stanowią załącznik do niniejszego zaproszenia. 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.06.2021 r.  

III. Warunki udziału w postępowaniu 
Zamawiający dla przedmiotowego zamówienia określa następujące warunki udziału w postępowaniu: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Nie dotyczy. 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów:  
Nie dotyczy.  

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Nie dotyczy. 

d) zdolności technicznej i zawodowej:  

Wykonawcy 
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający 
uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał: 
jedną usługę polegającą na założeniu lub konserwacji terenów zieleni za kwotę minimalną 
10 000,00 zł brutto, 
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została 
wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 
którego usługa została wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tego dokumentu - oświadczenie wykonawcy. 

Powyższe Wykonawca składa na załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia. 

w przypadku gdy Wykonawca w celu spełnienia minimalnego warunku w zakresie zdolności 
technicznej, załącza dowody określające, iż usługa została wykonana należycie, wystawione na 
Konsorcjum Firm (podmioty wspólnie ubiegające się), to Zamawiający żąda określenia zakresu 
i wartości usług od Wykonawcy za jego faktyczny i bezpośredni udział w realizacji danych usług 
w ramach Konsorcjum 

Osób 
W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna, iż 
Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami, posiadającymi odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie 
do dysponowania tymi osobami tj.: 
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Minimum 1 osobą posiadającą 

Kwalifikacje: ukończony kurs (szkolenie) ogrodniczy lub posiadającą tytuł Technika Ogrodnika lub 
wykształcenie wyższe na kierunkach m.in. Ogrodnictwo, Sztuka ogrodowa i aranżacje 
roślinne, Architektura krajobrazu, Doradztwo ogrodnicze, Sztuka ogrodowa, Rolnictwo, lub 
pokrewne. 

Powyższe Wykonawca składa na załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia. 

IV. Istotne postanowienia umowy 
Zamawiający przekazuje projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego - wzór Umowy załącznik nr 4 do niniejszego 
zaproszenia. Umowa będzie zawarta w formie pisemnej z wybranym Wykonawcą. 

V. Sposób obliczenia ceny  
1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem 

wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług). 
2. Wycena ofertowa powinna być sporządzona, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 5 do 

niniejszego Zaproszenia, na lub według wzoru załącznika nr 6. Wycena ofertowa ma uwzględniać wszystkie 
koszty i materiały konieczne do realizacji zamówienia wynikające z analizy przeprowadzonej przez 
Wykonawcę w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu objętego zamówieniem. 

3. Wyliczoną cenę należy wpisać w Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert. 
4. Wykonawca nie może podać w złożonej Wycennie ceny jednostkowej „0” (zero) jak i nie wypełnić pozycji. 

W przypadku podania ceny jednostkowej „0”/brak wycenienia pozycji oferta Wykonawcy zostanie 
odrzucona.  

5. Wszystkie ceny mają być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Cena musi być podana w złotych polskich liczbą i słownie. 

VI. Opis sposobu przygotowania ofert  
1. Ofertę należy sporządzić na lub wg druku załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia. Oferta, wraz 

z poniższymi dokumentami, ma zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy lub przez niego upoważnioną. 

2. Wraz z Ofertą należy złożyć: 
 Wycenę ofertową, zgodną z Opisem Przedmiotu Zamówienia tj. Załącznikiem Nr 5 do niniejszego 

zaproszenia, sporządzoną na lub wg druku Załącznika Nr 6 do niniejszego zaproszenia, 
 Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (patrz. Uwaga poniżej), 
 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, na lub wg druku 

załącznika nr 3 do niniejszego zaproszenia, 
 wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 
usługi zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, na lub wg druku załącznika nr 2 do 
niniejszego zaproszenia. 

UWAGA!!!! 

 W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru 
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego 
rejestru.  
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane 
umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  
Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 

dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub 
innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 

3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 

VII. Kontakt 
Wszelkie pytania do niniejszego zamówienia należy kierować na adres: zamowienia@zdw.katowice.pl  
Zamawiający dopuszcza: 
 zadawanie pytań, jednocześnie zastrzega sobie prawo nie udzielenia odpowiedzi na pytania zadane na 2 

dni robocze przed terminem składania ofert, 
 zmianę przedmiotu zamówienia, 
 przesunięcie terminu składania ofert, w uzasadnionych przypadkach. 

Odpowiedzi na pytania Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczono Zaproszenie do 
składania ofert. 

VIII. Składanie ofert: 
1. Ofertę wraz z załącznikami, należy złożyć w jeden z podanych niżej sposobów: 

a) w formie skanu dokumentów, uprzednio podpisanego, 
b) w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym w formacie danych .pdf, .doc, .docx,  
przesyłając za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail zamowienia@zdw.katowice.pl 
wpisując w tytule wiadomości Oferta dot. postępowania nr WD/B/210309/1.  

mailto:zamowienia@zdw.katowice.pl
mailto:zamowienia@zdw.katowice.pl
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2. Jeśli Wykonawca wybierze sposób składania oferty, o którym mowa z p. VIII 1. a), a jego oferta zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza, to w dniu podpisania Umowy złoży podpis, na przesłanej w odpowiedzi na 
Zaproszenie, ofercie w wraz z załącznikami. 

3. Zaleca się, aby przy wysyłaniu oferty na adres mailowy wykonawca ustawił żądanie potwierdzenia 
dostarczenia wiadomości. 

4. Oferty należy składać do dnia 06.04.2021 r. do godz. 11:00 w jeden ze sposobów opisanych powyżej.  

IX. Kryteria oceny ofert 
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym 

zaproszeniu.  
2. W odniesieniu do Wykonawców, Zamawiający stawia następujące kryteria i ich znaczenie: 

L.P. OPIS KRYTERIÓW OCENY SYMBOL WAGA 

1. CENA OFERTY C 60% 

2. 
OKRES GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ 
WYKONAWCĘ POWYŻEJ 12 MIESIĘCY   

G 20% 

3. SKRÓCENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA D 20% 

RAZEM 100% 

3. KRYTERIUM CENA OFERTY (C) 

 Ocena ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie dokonana wg następującej zasady: 
Cena oferty: waga 60% 

 Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium cena oferty: 60 
punktów 

 Do oceny w kryterium „cena oferty” będzie brana pod uwagę cena brutto zaoferowana przez 
wykonawcę w Formularzu Ofertowym Wykonawcy, czyli zawierająca należny podatek od towarów 
i usług (VAT). Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma 
maksymalną ilość punktów, czyli 60 pkt.  

 Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio 
mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego do obliczania punktowego: 

 
Wzór do obliczeń: 

 %60100xx
C

C

x

n









 = liczba punktów C 

 
gdzie: 
Cn – najniższa cena spośród wszystkich proponowanych przez wykonawców nie podlegających 

odrzuceniu 
Cx – cena przedstawiona przez badanego wykonawcę 
Liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach 
60% – waga kryterium ceny 

4. OKRES GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ POWYŻEJ 12 MIESIĘCY (G) 
 Ocena ofert w zakresie kryterium: okres gwarancji udzielony przez wykonawcę zostanie dokonana wg 

następującej zasady: 
- okres gwarancji powyżej 12 miesięcy udzielony przez wykonawcę: waga 20% 

 Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium okres gwarancji 
udzielony przez wykonawcę: 20 punktów. 

 Wykonawca w Formularzu Ofertowym Wykonawcy określi okres gwarancji udzielanej Zamawiającemu 
na całość wykonanych usług objętych niniejszym zamówieniem. 

 Okres gwarancji udzielanej przez wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach. 
 Okres gwarancji udzielanej przez wykonawcę nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie może być 

dłuższy niż 36 miesięcy.  
 W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy lub nie zadeklaruje 

go w ogóle to Zamawiający odrzuci ofertę, natomiast jeśli zadeklarowany okres gwarancji będzie 
dłuższy niż 36 miesięcy, to Zamawiający przyjmie 36 miesięcy. 

 Do oceny kryterium „okres gwarancja udzielona przez wykonawcę” będzie brany pod uwagę okres 
gwarancji na całość wykonanych usług objętych niniejszym zamówieniem udzielanej przez 
Zamawiającego. 

 Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio 
mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego do obliczania punktowego. 

 
 

Wzór do obliczeń: 








 

24

12xG
x 100 x 20% = liczba punktów G  
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gdzie:  
Gx – okres udzielonej gwarancji przez badanego wykonawcę    
Liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów  w liczbach 
20% waga kryterium gwarancji 

5. SKRÓCENIE TERMINU REALIZACJI ZADANIA (D) 
 Ocena ofert w zakresie kryterium skrócenie terminu realizacji zadania zostanie dokonana według 

następującej zasady – waga 20%. 
 Maksymalna ilość punktów która może zostać przyznana Wykonawcy w kryterium skrócenie terminu 

realizacji zadania – 20. 
 Ocena ofert w zakresie kryterium będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez 

Wykonawcę w Formularzu Ofertowym Wykonawcy, skrócenia terminu realizacji zadania.  
 Wykonawca może zaproponować skrócenie terminu o dowolną liczbę dni z przedziału od 1 – 20.  
 Zamawiający przyzna 1 punkt za każdy deklarowany przez Wykonawcę dzień skrócenia terminu 

realizacji zadania.  
 W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje skrócenie terminu realizacji zadania o 0 (zero) dni lub nie 

poda liczby dni skrócenia otrzyma 0 (zero) punktów, natomiast jeśli zadeklarowany termin skrócenia 
realizacji będzie większy niż 20 dni, to Zamawiający przyjmie 20 dni. 

 

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (Sp), będącą sumą 

punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, obliczona według poniższego wzoru: 

 

Wzór do obliczeń: 
 
Sp = C + G +D 

 

gdzie: 
Sp – Suma punktów przyznana wykonawcy w kryteriach: cena oferty i okresu gwarancji udzielonej 

przez wykonawcę oraz skrócenie terminu realizacji zadania 
C – ilość punktów przyznana w kryterium: cena oferty 
G – ilość punktów przyznana w kryterium: okres gwarancji udzielony przez wykonawcę, 
G – ilość punktów przyznana w kryterium: skrócenie terminu realizacji zadania 

X. Warunki wyboru Wykonawcy 
1. Po upływie terminu składania ofert Zamawiający sporządza zestawienie ofert i zamieszcza je na stronie 

internetowej, na której jest prowadzone postępowanie; 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia 

oświadczeń/dokumentów; 
3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a)  oczywiste omyłki pisarskie, 
b)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli: 

a) Wykonawca złożył więcej, niż jedną ofertę; 
b) Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub w przypadku braku 

przedstawienia przez Wykonawcę dostatecznych wyjaśnień potwierdzających, że cena oferty zapewnia 
realizację zamówienia; 

c) Oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia minimalnych warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

d) Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
e) Oferta nie została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub przez niego 

upoważnioną; 
f) Oferta została złożona po terminie. 

5. Zamawiający unieważni postępowanie, w szczególności gdy: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
b) w przypadku, o którym mowa poniżej w ppkt. 6) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 
c) cena oferty najkorzystniejszej/ oferty z najniższa ceną przewyższać będzie zaplanowany przez 

Zamawiającego budżet na realizację danego zamówienia; 
d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiająca zawarcie umowy. 

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki 
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą 
ceną. W przypadku gdy zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do wyjaśnienia ceny złożonej oferty, jeżeli będzie ona 
wzbudzała wątpliwość. Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w szczególności 
w przypadku, gdy Wykonawca nie odpowie na wezwanie Zamawiającego lub nie przedstawi wystarczających 
i wyczerpujących wyjaśnień pozwalających uznać zaproponowaną cenę za rzetelną. Przez zwrot 
„wystarczające i wyczerpujące wyjaśnienia” Zamawiający rozumie umotywowane, konkretne i bardziej 
szczegółowe, aniżeli sama oferta, informacje, przekonujące, że elementy cenotwórcze podane w ofercie 
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Wykonawcy są realne i wiarygodne oraz że umożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia wraz 

z przedstawieniem dowodów i obliczeń na potwierdzenie podnoszonych okoliczności. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert 

i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
9. Wykonawcy nie przysługuje przewidziana Prawem zamówień publicznych procedura odwoławcza od decyzji 

Zamawiającego o wyborze oferty. 
10. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy 

o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Wykonawcę jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa jego oferta zostanie odrzucona. 

11. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej; 
zawiadomienie jw. kieruje się również do wykonawców, którzy złożyli oferty,  

12. W przypadku unieważnienia postępowania zawiadomienie o unieważnieniu postępowania; zamieszcza się na 
stronie internetowej, na której jest prowadzone postępowanie oraz  kieruje się do wykonawców, którzy 
złożyli oferty. 

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej RODO  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (ZDW 
w Katowicach) z siedzibą przy ul. Lechickiej 24, 40-609 Katowice; tel.: +48 (32) 78 19 211; fax.: +48 (32) 78 
19 200; e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl.  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ZDW w Katowicach – e-mail: iod@zdw.katowice.pl. 
*
 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (obowiązek prawny administratora) 
oraz art. 6 ust. 1 lit. b (zawarta umowa – jeżeli dotyczy) RODO, celem oceny złożonych ofert i wyboru 
najkorzystniejszej oferty, udzielenia zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy, realizacja i rozliczenie 
zamówienia oraz archiwizacji.  

4. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa 
następującym kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej, a także podmiotom przetwarzającym dane, 
na podstawie umów powierzenia. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane 
każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronie BIP Urzędu. 

5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. 

7. Pani/Panu przysługuje prawo żądania od Administratora:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
**

,  
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
***

,  
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  
8. Nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
9. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym 

nie zastosujemy wobec nich profilowania.  
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie niemożność udzielenia zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy. 
 
*   Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje 

obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
**  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani 

zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. 
***

Wyjaśnienie: Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

ZATWIERDZAM: 
 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA: 
1. wzór formularz ofertowy załącznik nr 1.  

2. wzór Wykaz osób załącznik nr 2, 

3. wzór Wykaz usług załącznik nr 3, 

4. projektowane postanowienia umowy załącznik nr 4, 
5. Opis Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 5, 

6. wzór Wycena ofertowa załącznik nr 6, 

7. Koncepcja zagospodarowania ul. Dworcowa załącznik nr 7. 

8. Koncepcja zagospodarowania ul. Koziegłowska załącznik nr 8. 
 

 
Otrzymują:  
1. Strona internetowa, 
2. WD – kopia, 
3. WK a/a. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

…………………………………………………………. 
  /pieczęć firmowa/ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
Nazwa wykonawcy …………………………………....…................................................................................. 

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

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

Siedziba .................................................................................................................................. 

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

Adres do korespondencji *…………………………………………….……………..……………………………………………………….……. 

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

Regon ............................................ NIP .............................….. KRS …………..………………………………... 

Telefon .............................. Fax .............................................................................................. 

adres e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach na: 

NR POSTĘPOWANIA: WD/B/210309/1 

ZAGOSPODAROWANIE RONDA IM. JANA PAWŁA II W MIEJSCOWOŚCI KALETY-DRUTARNIA ORAZ 
„ZIELONE RONDA”: RONDO NA SKRZYŻOWANIU Z UL. KOZIEGŁOWSKĄ I RONDO NA SKRZYŻOWANIU 
Z UL. DWORCOWĄ W MIEJSCOWOŚCI WOŹNIKI W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789, 
 
zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert, 

 
I. OFERUJEMY  

1. w kryterium cena: 

kwotę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia ................................................ złotych 

+ należny podatek VAT 8 %............................................................................... złotych 

cenę (kwotę brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia: ................................... złotych 

(słownie: .................................................................................................................), płatną 

przelewem na konto znajdujące się na „białej liście”: 

Nazwa Banku: ……………………………………………………………………………………………………… 

Numer rachunku: __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __  

2. w kryterium okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę powyżej 12 miesięcy  

na wykonany przedmiot zamówienia okres gwarancji …………… miesięcy, który rozpoczyna się od daty 
odbioru końcowego. 

Zamawiający informuje, że okres rękojmi zostaje zrównany z zadeklarowanym przez Wykonawcę okresem 
gwarancji. 

3. w kryterium skrócenie terminu realizacji zadania (w stosunku do terminu pierwotnego tj. 

30.06.2021 r.: 

liczba dni:________ 

4. termin wykonania zamówienia: ………………………………………… r., (należy wpisać termin uwzględniający 
zaoferowaną powyżej liczbę dni skrócenia terminu realizacji zadania)., 

II. OŚWIADCZAMY, ŻE: spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w Zaproszeniu do składania ofert 

III. OŚWIADCZAMY, ŻE: 

1. jesteśmy przedsiębiorcom: 

 mikro przedsiębiorcą ** 
 małym przedsiębiorcą ** 
 średnim przedsiębiorcą ** 
 dużym przedsiębiorcą ** 
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2. uważamy się za związanych niniejszą Ofertą na okres 30 dni, 
3. zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do składania ofert i zobowiązujemy się do zawarcia umowy o treści 

zgodnej z załączonym do niego wzorem, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
4. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania przedmiotu 

objętego zamówieniem, 
5. zapoznaliśmy się z materiałami dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia zamieszczonymi przez 

Zamawiającego na jego stronie internetowej, 
6. akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w Zaproszeniu do składania ofert. 
7. realizacja zamówienia: 

a) nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego*,  
b) będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego*, 

Jeśli realizacja zamówienia będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego 
wykonawca ma obowiązek: 
1) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego; ………………………………………………………………. (nazwa – rodzaj) 
2) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty 

podatku; …………………………………………………… (wartość towaru lub usługi) …………….. 
3) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie; ……………………………………. (wskazanie stawki podatku od towaru i usługi) ……………. 
 

8. w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do reprezentowania 
Wykonawcy: 

 dołączamy odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru** 

 nie dołączamy ww. dokumentów, gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, jednocześnie wskazujemy dane umożliwiające dostęp do tych 
dokumentów …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………** 

 dołączamy pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 
Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 
wynika z dokumentów, o których mowa powyżej. ** 

 
9. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 

PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO1)   
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  
1) 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

 
 
 
 
 
 
 

.........................................., dnia .......................... 
                miejscowość                   data 

 
 

……………………………………………………. 
podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej / uprawnionych do reprezentowania  
wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu 

 

 

 

 

*)   niepotrzebne skreślić 

**) właściwe zakreślić 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

Wykonawca: 

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

reprezentowany przez: 

…………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

WYKAZ OSÓB  
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania minimalnego warunku zdolności 

zawodowej 
 
 

LP. 
IMIĘ I 

NAZWISKO 

WYMAGANIA  

ZGODNIE Z P. III. 1. d) zaproszenia do składania ofert 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE 
WYKSZTAŁCENIE 

 

   

   

 
 
 
 
Pouczenie: 
Zamawiający informuje, że zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji grozi odpowiedzialnością karną 
i stanowi naruszenie art. 297 § 1 kk 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
.........................................., dnia .......................... 
   miejscowość    data 

 
*) niepotrzebne skreślić 
 

………………….………………………………………………………. 
podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej / uprawnionych do 
reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

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

reprezentowany przez: 
…………………………………………
…………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
 

WYKAZ USŁUG 
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania minimalnego warunku zdolności 

technicznej 

 

 
Pouczenie: 
Zamawiający informuje, że zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji grozi odpowiedzialnością karną 
i stanowi naruszenie art. 297 § 1 kk. 

 
 
 

 

 
 
.........................................., dnia .......................... 
                    miejscowość                           data 

 

 

 
 

……………….………………………………………………………. 
podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy 

 
 

LP. 

RODZAJ USŁUG 

POTWIERDZAJĄCYCH 
WARUNEK ZDOLNOŚCI 

TECHNICZNEJ 

ZGODNIE Z WYMAGANIEM 

ZAWARTYM W 

ZAPROSZENIU DO 

SKŁADANIA OFERT 

WARTOŚĆ  

USŁUG 

(BRUTTO) 

DATA 

(OKRES  
OD ÷ DO) 

NAZWA WYKONAWCY 

WYKAZUJĄCEGO 

SPEŁNIANIE WARUNKU 

NAZWA PODMIOTU  

NA RZECZ, KTÓREGO 

USŁUGI BYŁY 

WYKONANE 
MIEJSCE 

WYKONANIA 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

UMOWA 

WD/B/210309/1/1 
 

W dniu ……………………………r. w Katowicach 

pomiędzy:  ZARZĄDEM DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH 
 ul. Lechicka 24   40-609 Katowice 
 NIP 954-22-95-953  REGON 276303005 

zwanym dalej „Zamawiającym”/„Administratorem danych”, Zamawiającego reprezentuje: 

Pan  

a ……………………………… 
ul. …………………………….. ……………………………. 
NIP ………………………. REGON ……………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”/„Podmiotem przetwarzającym”, Wykonawcę reprezentuje:  

Pan ……………………. 
 

została zawarta Umowa następującej treści: 

§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać: 

ZAGOSPODAROWANIE RONDA IM. JANA PAWŁA II W MIEJSCOWOŚCI KALETY-DRUTARNIA ORAZ 
„ZIELONE RONDA”: RONDO NA SKRZYŻOWANIU Z UL. KOZIEGŁOWSKĄ I RONDO NA SKRZYŻOWANIU 
Z UL. DWORCOWĄ W MIEJSCOWOŚCI WOŹNIKI W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 

§ 2 
Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są: 

a) Opis Przedmiotu Zamówienia – kopia, 
b) Formularz ofertowy – kopia, 
c) Wycena ofertowa - kopia, 
d) Inne dokumenty, tj. wyjaśnienia, uzupełnienia jeśli takie wystąpiły – kopie. 

§ 3 
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy, w terminie: do dnia …………………………. r., (zgodnie 
z zaoferowanym w Formularzu ofertowym terminem realizacji), z zastrzeżeniem p. III. Etap I Opisu przedmiotu 
zamówienia. 

§ 4 
1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie umowne za rzeczywiście wykonany zakres 

prac do kwoty: (netto) ……………………. zł, powiększonej o podatek VAT, tj.: (brutto) …………………… zł 
(słownie: ………………………………. i …………………./100).  
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane, fakturowane i płatne w złotych polskich.  
Powyższe wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy znajdujące się na „białej liście”: 

Numer rachunku:  …………………………………………………. 
Płatność zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową. 
Powyższe wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania 
przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający potwierdza otrzymanie przedmiotu zamówienia protokołem przekazania, a następnie przystąpi 
do czynności odbioru, które zakończy w terminie do 30 dni roboczych podpisaniem protokołu odbioru 
albo zwrotem przedmiotu zamówienia wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn odmowy odbioru. 

3. Jeżeli Zamawiający nie odbierze (w formie protokołu odbioru) przekazanego przedmiotu zamówienia w ciągu 
30 dni roboczych i nie zawiadomi Wykonawcy o przyczynach niedokończenia odbioru, Wykonawca może 
jednostronnie stwierdzić na piśmie, że data wykonania i odbioru przypada po upływie 30 dni roboczych 
od daty przekazania przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca wykona uzupełnienie lub poprawi nienależycie wykonany przedmiot zamówienia na własny koszt 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego za wykonane i odebrane części przedmiotu zamówienia.  
6. Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej jest zestawienie rzeczywiście wykonanego zakresu 

prac i protokół odbioru podpisany przez Przedstawiciela ze strony Zamawiającego. Pod pojęciem faktury rozumie 
się fakturę VAT jak i rachunek. 

7. Zamawiający zapłaci fakturę częściową lub końcową przelewem, w terminie do 30 dni, licząc od daty 
jej otrzymania wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że: 
a) spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa przesłanki, w tym posiada odpowiednie dokumenty 

uprawniające go wykonania przedmiotu Umowy (o ile wymagają tego przepisy prawa), 
b) posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę i strukturę organizacyjną oraz inne środki, potrzebne do 

rzetelnej i pełnej realizacji przedmiotu Umowy.  
9. Wykonawca zobowiązuje się do: 
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a) realizacji przedmiot zamówienia z należytą starannością, w sposób zgodny z przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, a także zgodnie z postanowieniami złożonej Oferty; Wykonawca będzie wykonywał 
obowiązki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

b) informowania Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących negatywnie wpłynąć na realizację 
przedmiotu Umowy, w szczególności na terminową bądź prawidłową realizację przedmiotu Umowy, 
niezwłocznie po ich wystąpieniu, 

c) udzielania każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu 
Umowy; Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu Umowy na każdym etapie; 
w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, 
Wykonawca ma obowiązek skorygowania sposobu realizacji przedmiotu Umowy bądź odniesienia się do 
wniesionych zastrzeżeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego od ich zgłoszenia, 

d) zachowania w tajemnicy treści przekazanych mu dokumentów oraz informacji uzyskanych w związku 
z realizacją przedmiotu Umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami 
szczególnymi w zakresie działalności gospodarczej.  

10. Faktury wystawiane na rzecz Zamawiającego jako nabywcy tych faktur winny być wystawione (wg jednego 
z poniższych wariantów) na: 
Wariant I 
Województwo Śląskie 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice 
NIP 954-277-00-64 
Wariant II 
Nabywca: Województwo Śląskie  
ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice 
NIP 954-277-00-64 
Odbiorca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice 

11. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z jakichkolwiek tytułów. 
12. Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności (split payment), o którym mowa w ustawie 

o podatku od towarów i usług. 
13. Faktury VAT należy przesłać na adres: ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, a w przypadku e-faktury przesłanej za 

pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy pomocy poniższych danych:  
Rodzaj adresu PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP, 
Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: 9542295953  
Wykonawca jest zobligowany wpisać numer umowy na e-fakturze. 

§ 5 
1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy, na mocy postanowień niniejszej Umowy, do współpracy nad 

realizacją Umowy jest Pan/Pani ……………………………... 
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego, na mocy postanowień niniejszej Umowy do współpracy nad 

realizacją Umowy, tj. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest Pan …………………………….. 
3. Przedstawiciel ze strony Zamawiającego nie ma prawa do: 

a) podejmowania zobowiązań finansowych związanych z niniejszą Umową, 
b) zmian postanowień zawartej umowy. 

§ 6 
1. Wykonawca udziela gwarancji na okres …….. miesięcy, która rozpoczyna się od następnego dnia po odbiorze 

końcowym. 

2. Okres rękojmi zostaje zrównany z okresem gwarancji. 

§ 7 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów w rozumieniu 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które zostały wytworzone w trakcie realizacji Przedmiotu 
umowy (dalej „utwory”/„opracowania”) i w ramach wynagrodzenia: 
a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów,  
b) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów 

oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela 
Zamawiającemu praw zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 następuje:  
a) z chwilą odbioru poszczególnych utworów przez Zamawiającego 
oraz 
b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 
 użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych 

z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazania utworów lub ich części innym 
wykonawcom jako podstawę do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcom biorącym udział 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako część SWZ, innym wykonawcom jako podstawę 
do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osobom trzecim biorącym udział w procesie 
inwestycyjnym, 

 utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie 
światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych 
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

 zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, 
techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników 
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
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 wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci 

multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 
 wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, 
 nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
 nadawania za pośrednictwem satelity, 
 reemisji, 
 wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono, 
 wykorzystania w utworach multimedialnych, 
 wykorzystywania całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy, 
 wprowadzania zmian, skrótów, 
 sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
 publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie 

przez niego wybranym. 
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich 

egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.  
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o Prawie autorskim 

i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w 
stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność 
za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości 
w związku z realizacją Przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się za dodatkowym wynagrodzeniem przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa 
autorskie i prawa zależne na kolejnych polach eksploatacji, w razie ich ujawnienia w przyszłości i zgłoszenia 
takiej potrzeby przez Zamawiającego. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, będzie określone 
na zasadach proporcjonalności do dotychczasowego wynagrodzenia w tym zakresie zgodnie z zasadami 
obowiązującymi u Zamawiającego. 

6. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie w jego imieniu praw osobistych 
do utworów oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania względem Zamawiającego w zakresie obejmującym 
zgodę na zmiany opracowań w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy oraz robót budowlanych realizowanych 
na podstawie przedmiotu zamówienia. 

7. W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem 
o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do opracowań, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o 
tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione 
przez niego koszty związane z koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz podmiotów trzecich, o których mowa 
w zdaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego oraz kosztami obsługi 
prawnej. 

§ 8 
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej z tytułu: 

a) nieprzedłożenia w określonym w Opisie przedmiotu zamówienia terminie do akceptacji projektów 
zagospodarowania terenu wysp rond - w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) niedotrzymania skróconego terminu realizacji zadania, mimo deklaracji zawartej w Formularzu Ofertowym - 
w wysokości 1% wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

c) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu pierwotnego określonego przez 
Zamawiającego – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

d) zwłoki w nieterminowym usunięciu wad lub wymiany rzeczy na wolną od wad – w wysokości 1 000,00 zł za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad, 
e) za niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych do wykonania zgodnie z Umową, 

a w szczególności Opisem przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego netto  
f) niewykonania umowy – wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, 
g) za niewykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, zgodnie z treścią Oferty - za każdy taki przypadek – 

w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego netto, 
h) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 

w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto. 
2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłacenia kary umownej z tytułu nie wywiązania się przez 

Zamawiającego z obowiązków wskazanych z umowie - w wysokości 100,00 zł za każdy taki przypadek. 
3. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych z ww. tytułów nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia 

umownego netto. 
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania, wystawionej 

przez Zamawiającego, noty księgowej zawierającej żądanie zapłaty kary. 
5. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności 

Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 15r1 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy 
kwota kary umownej nie pokryje jego szkód, w tym utraconych korzyści.  

7. Wykonawca ma prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienia w zapłacie faktury, liczone od dnia 
następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana. 

8. Postanowienia ust. 4-6 stosuje się odpowiednio do Zamawiającego. 

§ 9 
Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie 
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niniejszego zamówienia publicznego i jednocześnie Wykonawca oświadcza, że na bieżąco będzie wypełniał obowiązki 

jw. w związku z realizacją zamówienia publicznego objętego niniejszą Umową.  
1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), (Dz. Urz. UE. L. Nr 127). 

§ 10 
Zmiany treści Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony. 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy: 
 Kodeks cywilny- KC, 
 Prawo budowlane – PB, 
 o prawie autorskim i prawach pokrewnych – OPAIPP. 
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. Nr 
119), (Dz. Urz. UE. L. Nr 127). 

§ 12 
1. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień Umowy, Strony będą starały się rozstrzygnąć 

na drodze polubownej, co w żadnym przypadku nie oznacza zapisu na sąd polubowny. 
2. W przypadku gdy osiągnięcie porozumienia w myśl postanowień ust. 1 nie następuje, wszelkie spory związane 

z realizacją Umowy będą rozstrzygane przed właściwym rzeczowo sądem powszechnym w Katowicach. 

§ 13 
Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji Umowy, jej części lub wynikającej z niej 
wierzytelności. 

2. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem – 3 egzemplarze 
dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
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