Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka
na lata 2018 - 2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

POWIAT RZESZOWSKI
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
ogłasza przetarg na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej
30 000 euro pn:

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół
na terenie gminy Świlcza

Projekt obejmuje wykonanie:
-

6 przejść dla pieszych dwukolorowych tzn., białe pasy na czerwonym tle wykonane z masy
chemoutwardzalnej do oznakowań grubowarstwowych,

-

linie wibracyjne przed przejściem dla pieszych

-

12 znaków drogowych aktywnych D-6 z panelem fotowoltaicznym,
obecności pieszego

-

12 znaków drogowych T-27

-

bariery wygradzające ruch pieszy

-

wygrodzenie łańcuchowe U- 12b

-

znaki A-17 „Kierowco zwolnij”.

1.
2.
3.

z wbudowanym czujnikiem

Termin realizacji zamówienia – 30 dni od daty podpisania umowy.
Kryterium oceny ofert – cena.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

4. Ofertę prosimy dostarczyć do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzeszów,
ul. Budziwojska 149 lub przesłać drogą elektroniczną na adres przetargi@zdp.rzeszow.pl
w terminie do dnia 21.09.2020 r. do godz. 1000.
Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej:
„Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół
na terenie gminy Świlcza”

5.
•
•
•
•

•

W załączeniu:
Formularz oferty
Formularz kosztorysu ofertowego – zał. Nr 1 do umowy
Wzór umowy
Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016 r.).
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

•

Projekt zmiany stałej organizacji ruchu
(załączniki dostępne pod adresem: http://zdp.rzeszow.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-25)

6.
•
•
•

Do formularza oferty należy dołączyć:
wypełniony kosztorys ofertowy;
pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Wykonawca określi cenę za wykonanie zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny
netto, kwoty należnego podatku VAT oraz ceny brutto oferty. Cena oferty musi być podana
w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do jednego grosza), a cena oferty
brutto dodatkowo słownie.
8. Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej z określeniem cen
jednostkowych oraz wartości dla wszystkich pozycji kosztorysu.
9. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w ofercie i/lub kosztorysie ofertowym wynikające z błędnej
operacji rachunkowej na liczbach.
10. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w sytuacji, gdy:
- najniższa cena przekroczy środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie w/w zadania,
- nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
7.

STAROSTA RZESZOWSKI
Józef Jodłowski
15.09.2020 r.

……………………………
/Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)/
e-mail ………………………..
Tel. ……………..
Fax. ……………

OFERTA
do POWIATU RZESZOWSKIEGO
35-359 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu, którego przedmiotem jest wykonanie zadania pn.:

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół
na terenie gminy Świlcza
Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka
na lata 2018 - 2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Oferujemy wykonanie w/w robót objętych przetargiem za cenę:

1.
a)

netto: ………………………………..………… zł

b)

podatek VAT (23 %) ..……..……………..… zł

c)

brutto (z podatkiem VAT): ………………….. zł

Słownie cena brutto zł: ………………………………………………………………………………………………..
2.

3.

Oświadczam, że zapoznaliśmy się z dokumentacją dot. przedmiotu zamówienia oraz z Istotnymi
Postanowieniami Umowy, nie wnosimy do nich zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w nich zawarte,
a w szczególności:
Oświadczam, że zamówienie wykonamy w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.

6.

Oświadczam, że przyjmujemy warunki płatności określone w Istotnych Postanowieniach
Umowy, tj. Płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.
Oświadczam, że przyjmujemy zasady rękojmi i gwarancji określone w Istotnych Postanowieniach
Umowy tj.:
- na wykonane roboty 24 m-ce.
- na żywotność paneli solarnych znaku D-6 ……. lat (min. 10 lat)
- na zainstalowane zestawy oznakowania aktywnego ……… lat (min. 3 lata)
od daty odbioru końcowego robót.
Oświadczam, że termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7.

Oświadczam, że zamówienia zrealizujemy bez udziału podwykonawców.

8.

Oświadczam, że uzyskaliśmy wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty i podpisania umowy.
Oświadczam, że posiadamy wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do
wykonania zamówienia.
Zobowiązuję się w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
Załącznikami do niniejszej oferty są:

4.
5.

9.
10.
11.

A. .............................................
B. .....….....................................
C. .............................................

Data: ..................................................
..................................................
(Pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

załącznik Nr 1 do umowy Nr 1/RB/2020 z dnia ………..

…………………………….………
/Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)/

KOSZTORYS OFERTOWY
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół na terenie
gminy Świlcza
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1333R w
miejscowości Rudna Wielka
Lp.

1

2

3

4

5

Podstawa
wyceny

Opis i wyliczenia

Wykonanie grubowarstwowego znakowania
Dokumentacja
poziomego jezdni, warstwa grubości
projektowa
min.3mm, masa chemoutwardzalna - linie na
ST nr 1
przejściach dla pieszych, kolor biały
Wykonanie grubowarstwowego znakowania
Dokumentacja poziomego jezdni, warstwa grubości
projektowa
min.3mm, masa chemoutwardzalna - linie na
ST nr 1
przejściach dla pieszych, linie wibracyjne,
kolor czerwony
Dostarczenie i montaż kompletu znaków
aktywnych D-6 na przejściu dla pieszych,
wraz z dostarczeniem i montażem na stalowej
rurowej konstrukcji nośnej. Komplet składa się
z:
• 2 szt. znaków D-6 z lampami LED,
• 2 szt. znaków "Agatka" T-27,
• 2 szt. słupów wraz fundamentem
betonowym,
Dokumentacja
• 2 szt. baterii słonecznych (paneli
projektowa
fotowoltaicznych),
ST nr 3
• 2 szt. sterowników do komunikacji między
dwoma znakami aktywnymi,
• 2 szt. akumulatorów żelowych
zapewniających pracę całego systemu przez
pełny rok bez potrzeby ich doładowania,
• co najmniej 2 szt. czujników ruchu.
Zakres prac obejmuje demontaż istniejącego
oznakowania pionowego przejścia dla
pieszych.
Dostarczenie i montaż słupków do znaków
Dokumentacja drogowych z rur stalowych ocynkowanych o
projektowa
średnicy 60 mm, ścianka grubości min. 3,0
ST nr 2
mm, długość 4,0 m + nakładki
zabezpieczające
Dostarczenie i montaż tablic znaków
drogowych, znak A-17 "Kierowco zwolnij",
Dokumentacja
blacha ocynkowana, folia
projektowa
fotoluminescencyjna, wielkość 900mm x
ST nr 2
1200mm, montaż na rurowej konstrukcji
nośnej

Jednostka
miary

Ilość
jednostek

m2

26,26

m2

41,4

kpl.

2

szt.

2

szt.

2

Cena
jednostkowa
netto w PLN

Wartość netto
w PLN

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2150R w
miejscowości Bratkowice
Lp.

Podstawa
wyceny

Opis i wyliczenia

Wykonanie grubowarstwowego znakowania
Dokumentacja
poziomego jezdni, warstwa grubości
projektowa
min.3mm, masa chemoutwardzalna - linie na
ST nr 2
przejściach dla pieszych, kolor biały
Wykonanie grubowarstwowego znakowania
Dokumentacja poziomego jezdni, warstwa grubości
projektowa
min.3mm, masa chemoutwardzalna - linie na
ST nr 2
przejściach dla pieszych, linie wibracyjne,
kolor czerwony
Dostarczenie i montaż kompletu znaków
aktywnych D-6 na przejściu dla pieszych,
wraz z dostarczeniem i montażem na stalowej
rurowej konstrukcji nośnej. Komplet składa się
z:
• 2 szt. znaków D-6 z lampami LED,
• 2 szt. znaków "Agatka" T-27,
• 2 szt. słupów wraz fundamentem
betonowym,
Dokumentacja
• 2 szt. baterii słonecznych (paneli
projektowa
fotowoltaicznych),
ST nr 4
• 2 szt. sterowników do komunikacji między
dwoma znakami aktywnymi,
• 2 szt. akumulatorów żelowych
zapewniających pracę całego systemu przez
pełny rok bez potrzeby ich doładowania,
• co najmniej 2 szt. czujników ruchu.
Zakres prac obejmuje demontaż istniejącego
oznakowania pionowego przejścia dla
pieszych.
Dostarczenie i montaż słupków do znaków
Dokumentacja drogowych z rur stalowych ocynkowanych o
projektowa
średnicy 60 mm, ścianka grubości min. 3,0
ST nr 3
mm, długość 4,0 m + nakładki
zabezpieczające
Dostarczenie i montaż tablic znaków
drogowych, znak A-17 "Kierowco zwolnij",
Dokumentacja
blacha ocynkowana, folia
projektowa
fotoluminescencyjna, wielkość 900mm x
ST nr 3
1200mm, montaż na rurowej konstrukcji
nośnej

6

7

8

9

10

Jednostka
miary

Ilość
jednostek

m2

26,26

m2

41,4

kpl.

2

szt.

2

szt.

2

Cena
jednostkowa
netto w PLN

Wartość netto
w PLN

Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1333R w
miejscowości Mrowla
Lp.

11

12

Podstawa
wyceny

Opis i wyliczenia

Wykonanie grubowarstwowego znakowania
Dokumentacja
poziomego jezdni, warstwa grubości
projektowa
min.3mm, masa chemoutwardzalna - linie na
ST nr 1
przejściach dla pieszych, kolor biały
Wykonanie grubowarstwowego znakowania
Dokumentacja poziomego jezdni, warstwa grubości
projektowa
min.3mm, masa chemoutwardzalna - linie na
ST nr 1
przejściach dla pieszych, linie wibracyjne,
kolor czerwony

Jednostka
miary

Ilość
jednostek

m2

14,25

m2

23,4

Cena
jednostkowa
netto w PLN

Wartość netto
w PLN

Dostarczenie i montaż kompletu znaków
aktywnych D-6 na przejściu dla pieszych,
wraz z dostarczeniem i montażem na stalowej
rurowej konstrukcji nośnej. Komplet składa się
z:
• 2 szt. znaków D-6 z lampami LED,
• 2 szt. znaków "Agatka" T-27,
• 2 szt. słupów wraz fundamentem
betonowym,
Dokumentacja
• 2 szt. baterii słonecznych (paneli
projektowa
fotowoltaicznych),
ST nr 3
• 2 szt. sterowników do komunikacji między
dwoma znakami aktywnymi,
• 2 szt. akumulatorów żelowych
zapewniających pracę całego systemu przez
pełny rok bez potrzeby ich doładowania,
• co najmniej 2 szt. czujników ruchu.
Zakres prac obejmuje demontaż istniejącego
oznakowania pionowego przejścia dla
pieszych.
Dostarczenie i montaż słupków do znaków
Dokumentacja drogowych z rur stalowych ocynkowanych o
projektowa
średnicy 60 mm, ścianka grubości min. 3,0
ST nr 2
mm, długość 4,0 m + nakładki
zabezpieczające
Dostarczenie i montaż tablic znaków
drogowych, znak A-17 "Kierowco zwolnij",
Dokumentacja
blacha ocynkowana, folia
projektowa
fotoluminescencyjna, wielkość 900mm x
ST nr 2
1200mm, montaż na rurowej konstrukcji
nośnej

13

14

15

kpl.

1

szt.

2

szt.

2

Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1381R w
miejscowości Bratkowice
Lp.

16

17

18

Podstawa
wyceny

Opis i wyliczenia

Wykonanie grubowarstwowego znakowania
Dokumentacja
poziomego jezdni, warstwa grubości
projektowa
min.3mm, masa chemoutwardzalna - linie na
ST nr 1
przejściach dla pieszych, kolor biały
Wykonanie grubowarstwowego znakowania
Dokumentacja poziomego jezdni, warstwa grubości
projektowa
min.3mm, masa chemoutwardzalna - linie na
ST nr 1
przejściach dla pieszych, linie wibracyjne,
kolor czerwony
Dostarczenie i montaż kompletu znaków
aktywnych D-6 na przejściu dla pieszych,
wraz z dostarczeniem i montażem na stalowej
rurowej konstrukcji nośnej. Komplet składa się
z:
• 2 szt. znaków D-6 z lampami LED,
• 2 szt. znaków "Agatka" T-27,
• 2 szt. słupów wraz fundamentem
betonowym,
Dokumentacja
• 2 szt. baterii słonecznych (paneli
projektowa
fotowoltaicznych),
ST nr 3
• 2 szt. sterowników do komunikacji między
dwoma znakami aktywnymi,
• 2 szt. akumulatorów żelowych
zapewniających pracę całego systemu przez
pełny rok bez potrzeby ich doładowania,
• co najmniej 2 szt. czujników ruchu.
Zakres prac obejmuje demontaż istniejącego
oznakowania pionowego przejścia dla
pieszych.

Jednostka
miary

Ilość
jednostek

m2

14,25

m2

23,4

kpl.

1

Cena
jednostkowa
netto w PLN

Wartość netto
w PLN

19

20

Dostarczenie i montaż barier wygradzających
ruch pieszy, segmentowa, moduł o długości
2000mm, wysokości min.1100mm + długość
zakotwienia w fundamencie, rama z rury min.
Fi 40mm, poprzeczka z rury min. Fi 25mm,
Dokumentacja
szczeblinki z rury min. Fi 16mm, prześwit
projektowa
między szczeblinkami max. 140mm,
ST nr 4
posiadająca zabezpieczenie antykorozyjne
cynkowe i malowane w kolorze białoczerwonym, posiadające właściwą Aprobatę
Techniczną IBDiM dopuszczającą do
zastosowania (2szt. x 2,00 m)
Dostarczenie i montaż wygrodzenia
łańcuchowego typu U-12b, podwójne
łańcuchy, z rur Fi 60mm, (długość słupka
1100mm + długość zakotwienia w
Dokumentacja
fundamencie, rozstaw słupków co 2,0m),
projektowa
posiadające zabezpieczenie antykorozyjne
ST nr 4
cynkowe i malowane w kolorze biało czerwonym oraz właściwą Aprobatę
Techniczną IBDiM dopuszczającą do
zastosowania.

mb

4

mb

60

WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO w PLN:

Data: …………………………….

..................................................
(Pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach
Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM
BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka
na lata 2018 - 2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji

UMOWA NR 1/RB/2020
zawarta w dniu ……… 2020 r. w Rzeszowie pomiędzy:
POWIATEM RZESZOWSKIM, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15,
NIP: 813-29-19-572, REGON: 690581413
który reprezentują:
Józef Jodłowski
- Starosta
Marek Sitarz
- Wicestarosta
przy kontrasygnacie
Danuty Gargała
- Skarbnika,
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………,
które reprezentuje
……………………………………………………………………………………………….
zwany dalej w treści umowy „Wykonawcą”.
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
1843 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn.:
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół
na terenie gminy Świlcza
Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Programu ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka
na lata 2018 - 2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zgodnie z zakresem rzeczowo – finansowym podanym w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik
Nr 1 do niniejszej umowy
§2
Roboty wymienione w § 1 wykonane zostaną zgodnie z:
1.
Kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2.
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
3.
Prawem, obowiązującymi normami oraz zasadami sztuki budowlanej.

1.

2.

§3
Nadzór nad realizacją robót określonych w § 1 sprawować będzie ustanowiony przez Zamawiającego
Inspektor Nadzoru p. ……………………………..
Wstrzymanie robót może nastąpić w następujących przypadkach:
- nie respektowania poleceń Inspektora Nadzoru w zakresie usunięcia wadliwie wykonanych robót,

3.

powstania zagrożenia bezpieczeństwa realizowanych robót,
prowadzenia robót niezgodnie z technologią i sztuką budowlaną.

Kontynuacja robót będzie możliwa po ustaniu przyczyn wstrzymania i pisemnym potwierdzeniu tego
przez Inspektora Nadzoru, a okres ich wstrzymania nie przedłuża umownego terminu zakończenia
robót.

1.

§4
W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót.

2.

Termin rozpoczęcia robót z dniem przekazania terenu robót.

3.

Wykonawca od dnia przejęcia terenu robót, do chwili dokonania obioru końcowego ponosi
odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe na tym terenie.

4.

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancyjnym ponosi
w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom
w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia osób trzecich
z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni
od otrzymania wezwania od Zamawiającego, do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów przez
niego poniesionych, w tym kwot zasądzonych prawomocnymi wyrokami, łącznie z kosztami
zastępstwa procesowego.

5.

Wykonawca dokona montażu oznakowania pod nadzorem ustanowionego przez Zamawiającego
Inspektora Nadzoru p. ………………………………

6.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do:

1)

posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w tym ubezpieczenia robót.

2)

sporządzenia projektu organizacji ruchu na okres realizacji robót wraz z uzyskaniem niezbędnych
uzgodnień i zatwierdzeń.

3)

zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez oznakowanie
i zabezpieczenie robót zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu na okres
realizacji robót.

4)

uzgodnienia dokładnej lokalizacji montażu oznakowania z zarządcą drogi tj. Zarządem Dróg
Powiatowych w Rzeszowie, następnie poinformować go o rozpoczęciu montażu z trzydniowym
wyprzedzeniem.

7.

Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest do:

1)

kierowania ruchem przez pracownika Wykonawcy posiadającego wymagane prawem uprawnienia
do tej czynności (jeżeli będzie to konieczne ze względu na charakter robót);

2)

bieżącej kontroli stanu i kompleksowości oznakowania robót i jego korekty wynikającej z postępu
i lokalizacji robót;

3)

stosowania w czasie prowadzenia robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego
i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi
Wykonawca;

4)

takiej organizacji robót, aby nie powodować, bez koniecznej potrzeby niszczenia elementów pasa
drogowego nie objętych umową o wykonanie robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
jakiegokolwiek elementu pasa drogowego, Wykonawca naprawi lub odbuduje go na własny koszt.

5)

zapewnienia na własny koszt dostępu do terenów położonych w pobliżu terenu robót przez cały okres
realizacji zamówienia;

6)

bezzwłocznego uporządkowania terenu pasa drogowego i terenu przyległego po zakończeniu robót.

7)

montażu oznakowania pod nadzorem ustanowionego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru
p. ………………………………

§5
Termin wykonania określonego w §1 zakresu robót określa się do dnia ……………………….

§6
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane zadanie, określone w §1 niniejszej
umowy, cenę:
brutto (z VAT)
……………… zł,
(słownie: …………………………………………………………………….),
w tym:
a) cena netto:
……………… zł,
b) podatek VAT …%:
…………….. zł.

1.
2.

3.

1.
2.

3.
4.

5.

§7
Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.
Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 14 dni od
daty zgłoszenia ich zakończenia. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorze
końcowym. Z odbioru końcowego Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują
strony umowy.
Wady ujawnione w trakcie odbioru końcowego lub w okresie gwarancji zostaną usunięte w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, a koszt ich usunięcia ponosi Wykonawca.
§8
Podstawą regulowania należności będzie faktura za wykonane roboty wystawiona przez Wykonawcę
i obciążające Zamawiającego.
Faktura będzie wystawiona na kwotę ustaloną w dołączonym do niej zestawieniu wartości
wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
ustanowionego przez Zamawiającego.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 1 i 2 stanowić będzie wynik iloczynu ilości
wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do
umowy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z § 9 ust. 1.
Podstawą wystawienia faktury, będzie protokół odbioru podpisany przez Inspektora Nadzoru
i zatwierdzony przez Starostę Rzeszowskiego.
Wystawiane przez Wykonawcę faktury powinny wskazywać:
- jako nabywcę:
Powiat Rzeszowski
ul. Grunwaldzka 15
NIP: 813-29-19-572,
- jako odbiorcę i płatnika:
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
35-959 Rzeszów
ul. Grunwaldzka 15.

6.

Należności z tytułu faktur regulowane będą przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury z jego rachunku na konto Wykonawcy podane w Jednolitym wykazie podatników
VAT (biała lista), pod warunkiem akceptacji faktury przez Zamawiającego.

7.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. poz. 2191) Wykonawca może przesłać
ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pomocą platformy: https://efaktura.gov.pl/ Zamawiający

posiada skrzynkę PEPPOL o numerze 8132929589, rozwiązanie brokera PEFexpert.
8.

Zamawiający będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności, tzw. split payment.

9.

Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy wskazany we wszystkich fakturach, które będą
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 poz. 2357 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

1.

2.

§9
W przypadku powstania konieczności wykonania robót nie występujących w kosztorysie ofertowym
ich zapłata nastąpi na podstawie obmiaru rzeczowego wykonanych robót i cen jednostkowych
obliczonych na podstawie nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych
(KNR) i cen publikowanych w wydawnictwie kwartalnym „Sekocenbud” w kwartale poprzedzającym
datę zawarcia umowy;
- Robocizna (R) - wg stawki robocizny kosztorysowej w województwie podkarpackim – cena netto
(średnia) dla pozostałych miejscowości;
- Materiały (M)– materiały budowlane i instalacyjne – ceny średnie wraz z kosztami zakupu;
- Sprzęt (S)– ceny pracy sprzętu – średnie ceny pracy sprzętu;
- Koszty pośrednie (Kp) – wartość średnia dla robót inżynieryjnych;
- Zysk (Z) – średni dla robót inżynieryjnych;
Kalkulację wskaźników kosztów pośrednich i zysku należy wyliczyć wg formuł zamieszczonych
w wydawnictwie „Sekocenbud”.
Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 1 oraz przedstawić
Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem
robót wynikających z tych zmian.

§ 10
Należność za wystawioną fakturę regulowana będzie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury i protokołu odbioru z jego rachunku na konto Wykonawcy podane na fakturze.

1.

2.
3.

1.
1)
2)
3)

2.

3.

§ 11
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi:
- na wykonane roboty 24 m-ce
- na żywotność paneli solarnych znaku D-6 ……. lat (min. 10 lat)
- na zainstalowane zestawy oznakowania aktywnego ……… lat (min. 3 lata)
od daty odbioru końcowego.
Wykonawca usunie wady ujawnione w okresie gwarancji w terminie 14 dni od daty powiadomienia
przez Zamawiającego o ich zaistnieniu.
Koszty usuwania wad w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
§ 12
Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne:
za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny umownej brutto za każdy
dzień opóźnienia.
za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad.
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto.
W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi
przekraczający 14 dni, Zamawiający może wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie
wad, a po jego bezskutecznym upływie dokonać usunięcia stwierdzonych usterek i wad na koszt
Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

1.
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
2.
1)
2)
3)
3.
4.

§ 13
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w następujących przypadkach:
Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 4
Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót w terminie 7 dni od daty przekazania terenu robót.
Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.
Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody pisemnej Zamawiającego podmiot inny niż
wskazany w umowie.
Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy
w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z prawem,
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy budowlanej bądź niniejszą umową.
Powstanie zobowiązanie Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu kar umownych lub innych
tytułów o całkowitej wartości 10% ceny umownej brutto.
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od umowy;
Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 2 dni, usunie zaplecze robót przez niego
dostarczone lub wzniesione, sprzęt i materiały zgromadzone na terenie robót.
Uzgodniony przez obie strony protokół inwentaryzacji robót, będzie podstawą do rozliczenia
finansowego wykonanych elementów przedmiotu umowy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowania przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego oraz właściwych przepisów szczególnych.
§ 16
Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§ 17
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

KLAUZULA INFORMACYJNA
z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016 r.).
Zgodnie z 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

• dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,
tel. 178671456, adres e-mail: rodo@powiat.rzeszow.pl;

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

•

•
•

•
•

•

*

**

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół
na terenie gminy Świlcza
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej
ustawą;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych * ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO** ;
- prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.

