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Do Wykonawców 

 
Nasz znak: ES.ZP.13/2018    Data: 2018-08-30 
 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej  wyrażonej w złotych równowartości  

kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy pzp 
na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, art. 701 – 705 Kodeksu 

Cywilnego Ustawy z 23.04.1964 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 380), bez stosowania 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zgodnie z art. 4 ust 8 (Tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579),  
 

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o. w Makowie 
Podhalańskim, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją kontraktu: Wykonanie w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i 
budowę oraz budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 
Makowie Podhalańskim w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu 
Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5, 
Ochrona środowiska, Działanie 5.2, Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, 
Poddziałanie 5.2.2. 
 

I. Zamawiający: 
Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o. 
ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański 
e. mail: ekoskawa_makowpodh@vp.pl 
tel. 33 877 16 28, 33 877 39 82 

 
II. Przedmiot zamówienia:  

       
Opis przedmiotu zamówienia: 

 
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego – Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji pn.: 
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem 
pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim. 

2) Inwestycja realizowana będzie w oparciu o podręcznik: „Warunki Kontraktu na 
Urządzenia i Budowę z Projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych 
oraz dla robót budowlanych i  inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę” drugie 
wydanie angielsko-polskie 2000 przygotowane i opublikowane przez COSMOPOLI 
CONSULTANTS, na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Inżynierów Doradców i 
Rzeczoznawców SIDIR, Oryginał angielski: Conditions of Contract for Plant and Design-
Bulding (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), Box 311, CH-1215 
Geneva 15, Szwajcaria (żółta książka). 

3) W ramach robót budowlanych z projektowaniem realizowane będzie: 
a) Przygotowanie terenu inwestycji wraz z wyburzeniem istniejących budynków i 

niwelacją terenu. 
b) Utwardzenie terenu inwestycji wraz z utworzeniem miejsc postojowych oraz 

ciągów komunikacyjnych (pieszych i jezdnych). 
c) Ustawienie elementów systemowych rampy wyładowczej PSZOK z przestrzenią 

magazynowo - użytkową pod powierzchnią rampy wraz z wykonaniem najazdów. 
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d) Ustawienie kontenerów i pojemników służących do gromadzenia i czasowego 
magazynowania odpadów komunalnych na projektowanym utwardzonym placu 
przy rampie wyładowczej PSZOK oraz obok najazdu na rampę (opcjonalnie pod 
zadaszeniem). 

e) Budowę wiaty gospodarczej (o wym. ok. 15x10 i wys. 3 m) na potrzeby obsługi 
PSZOK. 

f) Dostawę i ustawienie pomieszczenia biurowo-socjalnego, wykonanego w 
technologii kontenerowej (o wym. ok. 4x5 m i wys. min. 2,6m), 

g) Wykonanie boksów do załadunku odpadów zielonych gromadzonych poza 
kontenerem. 

h) Posadowienie wagi najazdowej. 
i) Wykonanie niezbędnych instalacji i przyłączy (kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych, wodociągowego, 
energetycznego oraz gazowego) do kontenera biurowo-socjalnego, wagi, rampy 
wyładowczej, wiat. 

j) Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia i ogrodzenia terenu inwestycji. 
k) Niezbędne dostawy wyposażenia, w szczególności jednej Miejskiej Stacji 

Recyklingowej,  Rębaka do rozdrabniania pni i gałęzi oraz wózka widłowego i 
pozostałego wyposażenia warsztatowego PSZOK. 

 
4) Zamawiający będzie wymagał aby zespół Inżyniera Kontraktu składał się co najmniej z 

następujących inspektorów nadzoru: 
a) Kierownik zespołu 
b) Inspektor nadzoru inwestorskiego – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
c) Inspektor nadzoru inwestorskiego – w specjalności drogowej. 

Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji. 
5) Do zakresu obowiązków Wykonawcy wchodzi zarządzanie procesem inwestycyjnym 

realizowanym w ramach Kontraktu na roboty budowlane z projektowaniem i dostawy, 
które będzie obejmowało w szczególności: 

a) Organizację wszystkich robót budowalnych z projektowaniem i dostaw na 
wykonanie, których Zamawiający zawarł lub zawrze równoległy z niniejszą 
Umową Kontrakt na roboty budowlane z projektowaniem, dla poprawnej realizacji 
Projektu. 

b) Koordynację prac projektowych wykonywanych w ramach kontraktu na roboty 
budowane z projektowaniem w celu prawidłowej realizacji Projektu.  

c) Nadzór nad właściwym wykonaniem Kontraktu na robót budowlanych z 
projektowaniem, w tym także nad dostawami, które będą realizowane w ramach 
Kontraktu. 

d) Monitoring, nadzór, kontrola, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie 
rzeczowym i finansowym Kontraktu na roboty budowlane. 

e) Wykonywanie obowiązków Inżyniera Kontraktu w zakresie i na warunkach 
kontraktów na roboty FIDIC w odniesieniu do zawartego Kontraktu na roboty 
budowlane z projektowaniem. 

f) Wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z 
przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z 
późn. zm.) w związku z realizacją  robót budowlanych w ramach Kontraktu na 
roboty budowlane. 

g) Koordynację czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego m.in. przy rozbiórce 
i budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów 
nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, wyznaczenie spośród 
Kluczowych Specjalistów Inżyniera jednego z nich jako koordynatora ich 
czynności na budowie w związku z realizacja robót budowlanych w ramach 
Kontraktu na roboty budowlane z projektowaniem. 
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h) Konsultacje, doradztwo i analiza ryzyk Zamawiającego w Kontrakcie na roboty 
budowlane z projektowaniem. 

i) Rozliczenia finansowe pośrednie (PŚP) z uwzględnieniem kwalifikowalności 
kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Zarządzającej oraz UE dla 
przedsięwzięć  finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

j) Nadzór nad odbiorami, próbami końcowymi i eksploatacyjnymi oraz w okresie 
zgłaszania wad, 

k) Mediacje i rozjemstwo w sporach powstałych w ramach realizowanych 
Kontraktów. 

6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Wykonanie w systemie „zaprojektuj i 
wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę 
oraz budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 
Makowie Podhalańskim, stanowi Program Funkcjonalno – Użytkowy, załącznik nr 4 do 
niniejszego zapytania.  

7) Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Główny przedmiot:  

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

 
Dodatkowe przedmioty: 

71520000-9  Usługi nadzoru budowlanego 

71540000-5  Usługi zarządzania budową 

71630000-3  Usługi kontroli i nadzoru technicznego 

  
 
Miejsce realizacji: Gmina Maków Podhalański  
 

II. Warunki udziału w postępowaniu: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: zdolności technicznej 
lub zawodowej 

 
2. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postepowaniu Zamawiający 

wymaga, aby wykonawca:  
a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie minimum jedno 
zamówienie na usługę, której przedmiotem było pełnienie nadzoru inwestorskiego 
– Inżyniera Kontraktu w systemie „zaprojektuj i wybuduj” nad realizacją kontraktu 

wg warunków kontraktowych FIDIC lub równoważnych w gospodarce komunalnej 

o wartości robót co najmniej 1.000.000,00 PLN netto. 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 
wykazać usługę w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
z podaniem, nazwy zadania, zamawiającego na rzecz, którego zadanie było 
realizowane, daty realizacji (od-do) wraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 
należyte wykonanie usługi (np. referencje, poświadczenie, inne).  
 
b) dysponował odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 

 
 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje min:  

1) Liderem zespołu, który posiada: 

 wykształcenie wyższe, 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-architektoniczne-budowlane-inzynieryjne-i-kontrolne
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-nadzoru-budowlanego
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-zarzadzania-budowa
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 co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem 

inspektorów nadzoru inwestorskiego działających na podstawie art. 25 i 26 

Prawa budowlanego, przy realizacji minimum 1 inwestycji w dziedzinie 

gospodarki komunalnej wg warunków kontraktowych FIDIC lub 

równoważnych o wartości robót co najmniej 1.000.000,00 PLN netto; 

 

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

który posiada: 

 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia równoważne do powyższych, 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz 

przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

 co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w charakterze inspektora 

nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 Prawa budowalnego lub 

kierownika robót przy realizacji co najmniej 1 budowy  przez sprawowanie 

kontroli nad realizacją projektu i robót budowlanych obiektu komunalnego 

o wartości robót co najmniej 1.000.000,00 PLN netto.  

 

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej, który posiada: 

 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

drogowej lub uprawnienia równoważne do powyższych, wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależność 

do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

 co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 Prawa 

budowalnego lub kierownika robót przy realizacji co najmniej 1 budowy  

przez sprawowanie kontroli nad realizacją projektu i robót budowlanych 

dróg lub placów pod zabudowę.  

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wykazać 
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 
doświadczenia, wykształcenia, zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz 
informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 3 - wykaz 
osób. 
 

III. Termin wykonania zamówienia:  
 

Maksymalny okres wykonywania umowy będzie wynosił 40 miesięcy wraz z okresem 
zgłaszania wad, który będzie trwał 24 m-ce. Planowany okres projektowania: 5 m-cy. Termin 
zakończenia budowy: 2019-10-30. 
 

Na okres realizacji umowy składać się będą: 

a)  okres mobilizacji – 14 dni (Raport Wstępny), 

b) okres realizacji Kontraktu na roboty budowlane z projektowaniem i dostawy – 
maksymalnie 13 miesięcy, rozumiany jako okres faktycznej realizacji 
Kontraktu na roboty budowlane z projektowaniem i dostawy wraz z 
okresem niezbędnym na wystawienie Świadectwa Przejęcia (Raporty 
Kwartalne), 
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c) okres rozliczeniowy  – 1 miesiąc biegnie od daty wystawienia Świadectwa 
Przejęcia dla Kontraktu na roboty budowlane z projektowaniem i dostawy 
(Raport Końcowy dla niniejszej Umowy na Inżyniera), 

d)  okres końcowy – 25 miesięcy - obejmujący okres zgłaszania wad 
zrealizowanego Kontraktu na roboty budowlane wraz z czasem niezbędnym na 
wystawienie Świadectwa Wykonania i Ostatecznego Świadectwa Płatności –
liczone od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Kontraktu na 
roboty budowlane z projektowaniem i dostawy.  

Okres końcowy liczony jest od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia dla 
Kontraktu na roboty budowlane z projektowaniem i dostawy. Podczas Okresu 
końcowego Inżynier musi być dostępny na żądanie Zamawiającego, w 
szczególności na potrzeby dokonania przeglądów lub stwierdzenia wad w 
okresie zgłaszania wad. Koszty czynności Inżyniera w Okresie końcowym 
muszą być wliczone w cenę oferty. 

Zamawiający zastrzega, iż terminy wskazane powyżej mają charakter szacunkowy.  

 
IV. Kryteria wyboru 

 
Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:  

cena brutto – 100% 
       

Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru:  
 

      Najniższa cena oferowana brutto / cena badanej oferty brutto x 100 = X pkt 
 
 

V. Sposób przygotowania oferty:  
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej 
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnie 

inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

4. Każda zapisana strona oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami powinna być kolejno 
ponumerowana. 

5. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób 
umożliwiający odczytanie błędnego tekstu (podkreślone), parafowane i datowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

6. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania. 
Do oferty należy dołączyć: 
 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
terminem otwarcia ofert 

2) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 
3) Wykaz usług- załącznik nr 2 
4) Wykaz osób – załącznik nr 3 

 
VI. Opis sposobu obliczania ceny oferty 
 
1) Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego 

zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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2) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji 
zamówienia wynikające z zapytania ofertowego oraz wszelkie elementy 
nieprzewidziane bez uwzględnienia, których nie można wykonać zamówienia. 

3) Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie, objętym 
zapytaniem ofertowym poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i 
słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniającej obowiązujący 
podatek VAT. 

4) Wykonawcy zobowiązni są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem 
zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wplyw na 
wycenę zamównienia.  

 
VII. Termin i tryb składania ofert  

 
1. Ofertę należy: 

a) przesłać na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: 
ekoskawa_makowpodh@vp.pl lub  

b) przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne „Eko-Skawa" Sp. z 
o.o. 34-220 Maków Podhalański, ul. 3 Maja 40a lub  

c) złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego.  
2. Ofertę należy opatrzyć nazwą „Oferta na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją kontraktu: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji 
projektowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz budowa i 
wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie 
Podhalańskim”. 

3. Termin składania ofert do 07.09.2018 r. do godz. 14:00.  
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy. 

 
VIII. Rozstrzygnięcie postępowania: 
1) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: najniższa cena, po 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
2) Zamawiający ma prawo zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert. 
3) Zamawiający powiadomi niezwłocznie na piśmie uczestników postępowania o 

jego wyniku albo zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.  
 

IX. Istotne postanowienia Umowy: 
1. Warunki płatności: 

1. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy w równych transzach, w formie Płatności 
przejściowych, ustalanych w ramach realizacji każdego z wymienionych okresów 
realizacji Umowy. 

2. Transze, o których mowa wyżej obejmować będą okresy kwartalne, liczone od daty 
rozpoczęcia wykonywania Umowy z wyłączeniem płatności za ostatni  okres realizacji 
Umowy, za który przysługiwać będzie Wykonawcy płatność po zakończeniu realizacji 
zadań podlegających realizacji w ramach tych okresów.  

3. Tytułem realizacji zadań Wchodzących w skład wymienionych niżej okresów realizacji 
Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

1) Za okres realizacji Kontraktów roboty budowlane z projektowaniem – kwotę 
stanowiącą równowartość 90 % wynagrodzenia tj. kwotę …………………… PLN 
netto plus podatek VAT, 

2) Za okres rozliczeniowy – kwotę stanowiącą równowartość 10 % wynagrodzenia  tj. 
kwotę …………………… PLN netto plus podatek VAT. 

mailto:ekoskawa_makowpodh@vp.pl
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4. Stawka podatku VAT, zostanie naliczona i zapłacona w kwotach należnych według 
przepisów prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia 
faktury przez Wykonawcę. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, 
na jego rachunek bankowy nr ……………………………………. w terminie 30 dni, licząc 
od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej Umowy, dokonywane będą w 
PLN, na rachunek bankowy Wykonawcy, podany na fakturze. 

7. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę obejmującej poszczególną Płatność 
Przejściową jest zatwierdzenie Raportu Kwartalnego przez Zamawiającego, natomiast 
faktury obejmującej Płatność za okres rozliczeniowy jest zatwierdzenie przez 
Zamawiającego Raportu Końcowego dla niniejszej Umowy na Inżyniera.  

8. Wykonawca przedkładając faktury obejmujące poszczególne Płatności Przejściowe 
dołączy do nich potwierdzenia zapłaty na rzecz  - podwykonawców. W przypadku nie 
dokonania płatności na rzecz podwykonawców w przewidzianym terminie Zamawiający 
wstrzyma kolejną płatność na rzecz Wykonawcy do czasu zapłaty należności na rzecz 
Podwykonawców. 

9. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w 
języku polskim. 

2. Zmiany treści umowy  

 
1) Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, na zasadach wskazanych w ust 2 – 11.  

2) Zmiana może obejmować: 
i. pominięcie jakiejkolwiek części usług (jednak bez prawa zlecenia jej 

osobom trzecim) 
ii. zmianę terminów wykonania usług w przypadku napotkania uzasadnionych 

przeszkód, 
iii. zmianę wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianami wymienionymi w pkt i) 

– ii) powyżej oraz w związku ze zmianą przepisów prawa, mających wpływ na 
kwotę podaną w Umowie. 

3) Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 
i. Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji 

zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres 
realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą 
korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika 
ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia Umowy. 

ii. Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest 
konieczne dla prawidłowej realizacji projektu, które w razie przyjęcia pozwolą 
skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny 
sposób będą korzystne dla Zamawiającego, lub jeżeli konieczności ich 
wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

4) Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi 
określone w ust. 3, wraz z tą propozycją przedłoży:  

i. opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 
ii. propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji wykonania 

usług i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji 
przedmiotu umowy, oraz 
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iii. szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz 
z uzasadnieniem 

5) Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) 
w terminie 7 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym 
terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając 
zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust 4.  

6) W przypadku upływu terminu podanego w ust 5, traktuje się iż propozycja 
wprowadzenia zmian została odrzucona. 

7) Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie 
postanowienia ust 5-6. 

8) W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia 
ich pisemnym aneksem.  

9) Każda zmiana do Umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez 
sporządzenie zmiany do Umowy - Aneksu.  

10) Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust 1- 9 jest nieważna.  
 

X. Osoba do kontaktu:   
 

Kinga Maciejowska 
e-mail: ekoskawa_makowpodh@vp.pl  
 
 
Codziennie w godzinach od poniedziałku do piątku od godz. 07:00 do godz. 15:00.  
 
 

XI. Załączniki:  
 

1) Wzór Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 
2) Wzór wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 2 
3) Wzór wykazu osób – Załącznik nr 3 
4) Opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno Użytkowy – Załącznik nr 4. 

 
 
 

Marek Guzik 
Prezes Zarządu 

...................................................................... 
       (zatwierdzam) 
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