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:

Bolesławiec, dnia 18 stycznia 202 Ir.
OS.271.02.2021.02

ZAPROSZENIE
Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1A, 59-700

Bolesławiec, województwo dolnośląskie, powiat bolesławiecki, zaprasza do składania ofert na

realizację zadania pn: „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec nalata
2021-2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z raportami za lata 2017-2018 i 2019-2020”,

Zadanie nie jest objęte przepisami ustawy 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst

jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zmianami), bowiem jego wartość nie przekracza kwoty

130 000,00zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1) ww. ustawy.

Oferent przez złożeniem oferty winien zapoznać się z zakresem prac określonym w dokumencie pt.

„Zapytanie ofertowe”z dnia 15 stycznia 2021r., znak: OŚ.271.01.2020.02.

Termin składania ofert: do dnia 29 stycznia 2021r. do godz. 14.00.

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Bolesławiec
UL Teatralna nr 1 A, 59-700 Bolesławiec

E-mail: urzadgminyagminaboleslawiec.pl

Z dopiskiem: Oferta na opracowanie Programu Ochrony Środowiska

i raportów.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 sierpnia 2021r.

z up. Wójta
%

inż. Roman Jaworski
M stppca Wójta

Dodatkowych informacji udziela:
Monika Krosondowicz-Babiasz — inspektor ds. ochrony środowiska

Tel.: 75/732 32-21 do 23 wewn. 121;

Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna n r I w Bolesławcu, pokój nr 5, parter;
poniedziałek w godzinach: 8-12i 14%-1 57;
wtorek-piątek w godzinach 79-12i 14%-15%;
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Bolesławiec, dnia 18 stycznia 2021r. 

OŚ.271.02.2021.03 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1 A, 59-700 Bolesławiec, 

województwo dolnośląskie, powiat bolesławiecki, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn: 

„Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024 z perspektywą do 

roku 2028 wraz z raportami za lata 2017-2018 i 2019-2020”. 

 

Zadanie nie jest objęte przepisami ustawy 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zmianami), bowiem jego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł, o której mowa 

w art. 2 ust. 1 pkt. 1) ww. ustawy.  

 

I. Zamawiający: 
 

Gmina Bolesławiec (wiejska) 

ul. Teatralna nr 1 A, 59-700 Bolesławiec 

NIP: 612-16-36-303; REGON: 230821457 

Powiat: bolesławiecki; Województwo: dolnośląskie 

Tel.: 75/732 32-21 do 23; Fax.: 75/735 17-83 

 

II. Określenie przedmiotu zapytania ofertowego: 
 

1. Przedmiot zapytanie ofertowego obejmuje następujące zadania: 

1) Zadanie nr 1: Opracowanie raportów za lata 2017-2018 i 2019-2020 z realizacji „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”, przyjętego Uchwałą                  

Nr XXVIII/237/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 listopada 2017r., zwanych dalej „Raportami”. 

2) Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na 

lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”, zwanego dalej „POŚ” 

 

2. Raporty, o których mowa w pkt. II.1. ppkt. 1) niniejszego zapytania ofertowego winny uwzględniać                           

w szczególności: 

1) Analizę stanu środowiska na terenie Gminy Bolesławiec i zmiany jakie zaszły w okresie 

sprawozdawczym, w odniesieniu do poszczególnych komponentów tj. ochrona klimatu i jakości 

powietrza; zagrożenia hałasem; pola elektromagnetyczne; gospodarowanie wodami; gospodarka wodno-

ściekowa; zasoby geologiczne; gleby; gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów; 

zasoby przyrodnicze; zagrożenia poważnymi awariami.  

2) Analizę stopnia realizacji działań określonych w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy 

Bolesławiec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” m.in. poprzez zestawienie ilościowe                             

i jakościowe zrealizowanych oraz niezrealizowanych zadań (z uwzględnieniem powodów ich 

niezrealizowania). 

3) Analizę wydatków poniesionych na realizację zadań w wyznaczonym okresie sprawozdawczym. 

4) Monitoring realizacji dokumentu z uwzględnieniem wskaźników wskazanych w ww. dokumencie. 

5) Podsumowanie, wnioski i streszczenie w języku niespecjalistycznym.  

 

3. Sporządzając Raporty Oferent zobowiązany jest: 

1) Pozyskać we własnym zakresie i na własny koszt materiały niezbędne do opracowania Raportów. 

2) Przygotować wszelkie dokumenty, w tym również wymagane wnioski i pisma do instytucji oraz 

podmiotów i osób. 

3) Wprowadzać poprawki zgłaszane przez Zamawiającego, jeśli są zasadne. 
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4) Przeprowadzić inne czynności wyżej niewymienione, a niezbędne do przygotowania Raportów. 

5) Przygotować prezentacje Raportów w programie PowerPoint. 

6) Przedłożyć projekty Raportów w formie papierowej w ilości po 2 sztuki oraz w formie elektronicznej 

(plik Word i plik Pdf) na płycie CD/DVD w ilości po 1 sztuce. 

7) Brać czynny udział w posiedzeniach Rady Gminy – komisja i sesja, przedstawić prezentację                        

i odpowiadać na pytania radnych. 

 

4. POŚ należy sporządzić m.in. zgodnie z: 

1) przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., 

poz. 1219 ze zmianami); 

2) przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zmianami); 

3) „Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 

środowiska” [Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2 września 2015] oraz załącznikami do ww. 

wytycznych [Ministerstwo Klimatu, styczeń 2020r.] zamieszczonymi pod następującym adresem: 

https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/wytyczne-do-programow-ochrony-srodowiska/ 

 

5. POŚ powinien służyć osiągnięciu celów założonych m.in. w: 

1) Polityce Ekologicznej Państwa  

https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/polityka-ekologiczna-panstwa/polityka-ekologiczna-

panstwa-2030-strategia-rozwoju-w-obszarze-srodowiska-i-gospodarki-wodnej/; 

2) wojewódzkim programie ochrony środowiska - https://bip.dolnyslask.pl/urzad/Article/get/id,106897.html; 

3) powiatowym programie ochrony środowiska 

https://bip.powiatboleslawiecki.pl/wiadomosci/4992/wiadomosc/357699/uchwala_nr_xxviii18116_rady_

powiatu_boleslawieckiego_z_dnia_22_g 

oraz uwzględniać cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa                      

w art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 

1219 ze zmianami) oraz innych regionalnych źródłach istotnych z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu.  

 

6. Sporządzając POŚ Oferent zobowiązany jest: 

1) Pozyskać we własnym zakresie i na własny koszt materiały niezbędne do opracowania POŚ. 

2) Przygotować wnioski i pisma do organów współdziałających, instytucji oraz innych podmiotów i osób. 

3) Uzgodnić każdorazowo z pracownikiem ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Bolesławiec lub 

pracownikiem go zastępującym treść dokumentacji przekazywanej do organów współdziałających, 

instytucji oraz innych podmiotów i osób. 

4) Przygotować dokumentację, którą Zamawiający zobowiązany jest podać do publicznej wiadomości – 

zawiadomienia, obwieszczenia, itp. 

5) Przeprowadzić strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko projektu POŚ jeśli będzie wymagana,                  

w tym sporządzić prognozę oddziaływania na środowisko (dla Zamawiającego w 2 egzemplarzach                     

w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej – plik Word i plik Pdf na płycie 

CD/DVD) lub wystąpić do właściwych organów współdziałających o odstąpienie od przeprowadzenia 

oceny strategicznej. 

6) Uzyskać wszystkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia. 

7) Przeprowadzić procedurę udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia                   

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., 

poz. 283 ze zmianami), w tym rozpatrzyć uwagi i wnioski, które napłyną w związku z udziałem 

społeczeństwa.  

https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/wytyczne-do-programow-ochrony-srodowiska/
https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/polityka-ekologiczna-panstwa/polityka-ekologiczna-panstwa-2030-strategia-rozwoju-w-obszarze-srodowiska-i-gospodarki-wodnej/
https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/polityka-ekologiczna-panstwa/polityka-ekologiczna-panstwa-2030-strategia-rozwoju-w-obszarze-srodowiska-i-gospodarki-wodnej/
https://bip.dolnyslask.pl/urzad/Article/get/id,106897.html
https://bip.powiatboleslawiecki.pl/wiadomosci/4992/wiadomosc/357699/uchwala_nr_xxviii18116_rady_powiatu_boleslawieckiego_z_dnia_22_g
https://bip.powiatboleslawiecki.pl/wiadomosci/4992/wiadomosc/357699/uchwala_nr_xxviii18116_rady_powiatu_boleslawieckiego_z_dnia_22_g
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8) Sporządzić, jeśli będzie wymagane, pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego 

dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki 

sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: ustalenia zawarte w prognozie 

oddziaływania na środowisko; opinie właściwych organów; zgłoszone uwagi i wnioski społeczeństwa; 

propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu skutków realizacji 

postanowień dokumentu.  

9) Uzyskać pozytywną opinię Zarządu Powiatu Bolesławieckiego do projektu POŚ. 

10) Wprowadzić poprawki do projektu POŚ w przypadku nieuzyskania pozytywnej opinii Zarządu Powiatu 

Bolesławieckiego.  

11) Przeprowadzić inne czynności wyżej niewymienione, a niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania 

ofertowego. 

12) Stawić się (jeśli będzie taka konieczność) na naradzie w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, celem 

uzgodnienia z Zamawiającym treści przygotowywanego projektu POŚ. 

13) Przygotować projekt uchwały w sprawie przyjęcia POŚ.  

14) Przygotować prezentację POŚ w programie PowerPoint. 

15) Przedłożyć projektu POŚ w formie papierowej w ilości 2 sztuk oraz w formie elektronicznej (plik Word                    

i plik Pdf) na płycie CD/DVD w ilości 1 sztuki. 

16) Brać czynny udział w posiedzeniach Rady Gminy Bolesławiec – komisja i sesja, przedstawić prezentację                        

i odpowiadać na pytania radnych. 

 

7. Oferent zobowiązany jest do przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do prac 

powstałych na podstawie niniejszego zamówienia publicznego, na czas nieoznaczony. 

 

8. Oferent udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia. 

 

9. Zamawiający zastrzega, że przedmiot zamówienia winien być wykonywany samodzielnie przez Wykonawcę. 

Zamawiający nie dopuszcza wykonywanie przedmiotu zamówienia przez Podwykonawców. 

 

III. Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego: 
 

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego: od dnia podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2021r. 

 

IV. Wymagania, jakie winni spełniać Oferenci biorący udział w postępowaniu. 
 

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy: 

1) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania usługi. 

Warunek będzie spełniony, jeśli Oferent wykaże na załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, że                    

w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, prawidłowo i samodzielnie wykonał co najmniej 3 usługi polegające na 

wykonaniu programu ochrony środowiska i/lub aktualizacji programu ochrony środowiska, które 

przyjęte zostały uchwałą przez właściwą radę gminy, radę powiatu lub sejmik województwa. 

Prawidłowość wykonania usług należy potwierdzić referencjami, z których będzie wynikał m.in. zakres 

wykonanych prac. Jeśli informacje te nie będą wynikały z referencji wówczas należy dodatkowo dołączyć 

kopię umowy na wykonanie przedmiotowych usług. 

 

2) Dysponują potencjałem kadrowym zapewniającym wykonanie usługi. 

Warunek będzie spełniony, jeśli Oferent wykaże na załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, że 

dysponuje co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami, które ukończyły,              

w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia 

drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie: 

a) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych; 
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b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi; 

c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia 

inżynierska, inżynieria środowiska; 

d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych. 

Wykształcenie wyżej wymienionych osób należy potwierdzić stosownymi dokumentami. 

 

3) Ww. warunki muszą być spełnione przez Oferenta samodzielnie. 

 

4) Dokumenty dołączane do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

 

V. Sposób przygotowania oferty: 
 

1. Oferent składa ofertę na realizację przedmiotu zamówienia na formularzu ofertowym załączonym do 

niniejszego zapytania ofertowego jako załącznik nr 1. 

2. Oferta musu być wypełniona w języku polskim. 

3. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, zgodnie z wpisem 

do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub przez osobę 

umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych 

załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii 

lub kopii potwierdzonej za zgodność przez mocodawcę. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były 

ponumerowane. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, 

datowane i podpisane przez osobę upoważnioną.  

4. Cena za wykonanie zamówienia musi być podana w złotych polskich (liczbowo i słownie) i być zaokrąglona 

do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane                          

z   wykonaniem zamówienia. 

 

VI. Termin i miejsce składania ofert: 
 

1) Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres 

Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1A, 59-700 Bolesławiec. Koperta powinna być złożona                            

w sposób uniemożliwiający powzięcie wiadomości o jej treści przed jej otwarciem oraz oznaczona 

następująco:  

 

Gmina Bolesławiec 

Ul. Teatralna nr 1A 

59-700 Bolesławiec 

 

Oferta na opracowanie Programu Ochrony Środowiska i raportów 

 

Dokładna nazwa i adres Oferenta: 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

Tel.: ……………………………….……………… 

E-mail: ……………………………….…………... 

 

2) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl. 

3) Oferty należy składać w terminie do dnia 29 stycznia 2021r. do godz. 14.00. Liczy się data i godzina wpływu 

do siedziby Zamawiającego. 

4) Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 

5) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
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6) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i/lub wariantowych. Oferta winna obejmować całość 

przedmiotu zapytania ofertowego (obydwa zadania).  

7) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę – w innym przypadku taki Oferent zostanie wykluczony                                         

z postępowania i jego oferty nie będą brane pod uwagę (zostaną odrzucone). 

8) Oferty zostaną następnie przeanalizowane pod względem spełnienia warunków, o których mowa w pkt. IV. 

Zamawiający na tym etapie zastrzega sobie prawo żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. 

9) W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od wartości 

zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania 

lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zwróci 

się o udzielenie wyjaśnień, o których wyżej, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które 

nie wymagają wyjaśnienia. 

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Oferentami w celu doprecyzowania warunków, 

szczegółów realizacji przedmiotu zapytania ofertowego, w tym ostatecznej ceny, w szczególności gdy cena 

oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. 

11) Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można 

uzupełnić; poprawienia omyłek rachunkowych. 

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. 

13) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

 

VII. Kryteria wyboru oferty: 
 

1) Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryteriami: 

Cena (PCn) – waga kryterium – 70 pkt. 

Doświadczenie (PDn) – waga kryterium – 30 pkt. 

 

2) Kryterium cena -  oferta o najniższej cenie otrzymuje maksymalną ilość punktów za cenę (tj. 70 pkt.). Każdej 

następnej ofercie przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów stosując wzór: 

      Cmin 

      PCn=    ------- x 100 pkt. x 70 % 

        Cn 

gdzie: 

PCn – ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena” (n – numer oferty); 

Cmin – cena (brutto) oferty najniższej; 

Cn – cena (brutto) oferty ocenianej (n – numer oferty) 

 

3) Kryterium doświadczenie -  Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie załączonego do oferty 

wykazu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego. W wykazie należy wskazać usługi obejmujące 

swoim zakresem wykonanie programu ochrony środowiska i/lub aktualizacji programu ochrony środowiska, 

przyjętego uchwałą przez właściwą radę gminy, radę powiatu lub sejmik województwa. Ocena doświadczenia 

dokonywana będzie na podstawie danych zawartych w wykazie. Punktacja w ramach tego kryterium zostanie 

obliczona jako średnia arytmetyczna punktów uzyskanych przez poszczególne opracowania wykonane przez 

Oferenta, zgodnie z poniższym zakresem: 

a) dokument dla gminy – 10 pkt.; 

b) dokument dla powiatu – 20 pkt.; 

c) dokument dla województwa – 30 pkt. 

W kryterium doświadczenie Oferent może otrzymać maksymalnie 30 pkt.  

 

4) Łączna punktacja oferty = PCn + PDn 

gdzie:  

PCn – ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena” (n – numer oferty); 
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PDn – ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Doświadczenie” (n - numer oferty). 

W powyższych kryteriach oferta może łącznie uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

5) W przypadku, gdy Oferent w wykazie wykaże usługę, która nie spełnia warunku określonego przez 

Zamawiającego, wówczas Zamawiający nie będzie brał ww. usługi do oceny przy przyznawaniu punktów. 

 

6) Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

 

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 
 

Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Bolesławiec www.bip.gminaboleslawiec.pl. 

 

IX. Podpisanie umowy: 
 

Oferent zobowiązany będzie zawrzeć umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, po 

uprzednim uzgodnieniu.  

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przekaże Zamawiającemu, w terminie 7 dni od 

dnia podania na stronie internetowej Urzędu Gminy Bolesławiec www.bip.gminaboleslawiec.pl. informacji                     

o wyborze najkorzystniejszej oferty, harmonogram realizacji prac, który będzie załącznikiem do umowy. 

 

X. Dodatkowe informacje 
 

Dodatkowych informacji udziela Monika Krosondowicz-Babiasz – inspektor ds. ochrony środowiska 

Tel.: 75/732 32-21 do 23 wewn. 121;  

poniedziałek w godzinach: 800-1200 i 1430-1530; 

wtorek-piątek w godzinach 730-1200 i 1430-1500; 

 

XI. Załączniki: 
 

Załącznik nr 1: Formularz oferty.  

Załącznik nr 2: Wykaz należycie wykonanych usług. 

Załącznik nr 3: Wykaz osób. 

Załącznik nr 4: Umowa – projekt. 

 

Klauzula informacyjna: 
 

W związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                     

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 osobowych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016r.   L 119/1) informuję, co następuje: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu, ul. Teatralna nr                 

1 A, reprezentowana przez Wójta Gminy. 

2. W Gminie Bolesławiec został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Z inspektorem można się skontaktować: 

telefonicznie pod numerem 75/732-32-21, kom. 605-255-789, pisząc e-mail na adres 

urzadgminy@gminaboleslawiec.pl. 

3. Pana/Pani dane osobowy przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy na podstawie art. 6 ust. 1 

litera b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., rozdziału 2 ustawy                       

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym i art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych. 

4. Odbiorą Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa lub wynikających z zawartej umowy (Urząd Skarbowy, bank Gminy Bolesławiec, bank 

Wykonawcy, w przypadku zadłużenia Wykonawcy – komornik). 

http://www.bip.gminaboleslawiec.pl/
http://www.bip.gminaboleslawiec.pl/
mailto:urzadgminy@gminaboleslawiec.pl
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5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zakończenia umowy. 

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody). 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich 

podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zawarcie umowy. 

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego: 

 
 

OFERTA – FORMULARZ OFERTOWY  

 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy: 

 

 

 

 

Siedziba: (kod, miejscowość, ulica,                                  

nr budynku, nr lokalu) 

 

 

REGON: 
 

 

NIP: 
 

Nr telefonu: 

 

 

Nr rachunku bankowego: 
 

 

Adres e-mail: 

 

 

Wykaz i opis udzielonych pełnomocnictw do niniejszego postępowania: 
 

…………………………………………….............................…………………………………………………………………………… 

Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania 

ofertowego na realizację zadania pn. „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Bolesławiec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z raportami za lata 2017-2018 i 2019-

2020”. 

1. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości: 

WARTOŚĆ NETTO .................................................................................................................................. ........................................ PLN 

VAT ………………………….. %  tj. ..................................................................................................................................................... PLN  

CENA BRUTTO  (z podatkiem VAT)  ........................................................................................................................................ PLN 

(słownie:  ................................................................................... ............................................................................................... PLN) w tym: 

L.P Rodzaj wydatków  
Wartość netto 

w złotych 

 

 

VAT % 
Wartość brutto 

w złotych 

1. Zadanie nr 1: Przygotowanie raportów.    

2. Zadanie nr 2: Przygotowanie Programu Ochrony 

Środowiska, w tym: 
   

2A. 

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko Programu Ochrony Środowiska. 
   

Sporządzenie prognozy oddziaływania ww. dokumentu na 

środowisko, jeśli będzie wymagane. 
   

 RAZEM:    
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2. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w wymaganym terminie: do 31 sierpnia 2021r. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i akceptujemy jej warunki.  

5. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz w  miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego.  

6. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 

 

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

 

7. Osobą wyznaczona do kontaktów w sprawie zawarcia umowy jest …………………………...…………………… 

  Sposób kontaktu …………………………………………………………………………..…..………………………………… 

 

 

 

 
…………………………………………………….…………………………………………………………………… 

imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y 

osoby/osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Oferenta 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: 

………………………………………….……………….., dnia ………………………………………….  
………………………………………………..……………………………………………….… 

/pieczęć firmowa Oferenta/ 

WYKAZ NALEŻYCIE WYKONANYCH USŁUG  
 

Zamawiający uzna, że Oferent spełnia warunek, jeżeli wykaże na Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,                

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu programu ochrony środowiska i/lub aktualizacji 

programu ochrony środowiska, które przyjęte zostały uchwałą przez właściwą radę gminy, radę powiatu lub sejmik województwa. 

L.p. 
Nazwa zamówienia i miejsce jego 

wykonania 
Zakres usług 

Zamawiający 

(nazwa, adres) 

 

Termin realizacji 

(od … do …)  

 

1. 

 

 

 

   

2. 

 

 

 

   

3. 

 

 

 

   

4. 

 

 

 

   

 

5.   

 

 

 

 

   

 

Prawidłowość wykonania usług należy potwierdzić referencjami, z których będzie wynikał m.in. zakres wykonanych prac. Jeśli informacje te nie będą wynikały z referencji 

wówczas należy dodatkowo dołączyć kopię umowy na wykonanie przedmiotowych usług. 

 

 
 

…………………………..……………………………………………………………………..……………………………..……………… 

/podpis Oferenta lub jego pełnomocnika/ 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego: 

 
…………………………………………….., dnia ………………………….  

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Składając ofertę oświadczam/y, że dysponuję/my następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

które dysponują wykształceniem, o których mowa w pkt. IV.2. zapytania ofertowego z dnia 18 stycznia 2021r., 

znak: OŚ.271.02.2021.03. 

 

L.p. 

 

Imię i nazwisko 

 

Wykształcenie 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Wykształcenie należy potwierdzić stosownymi dokumentami. 

 

Jestem/jesteśmy świadomy/i odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 

 

 

 

…………………………..……………………………………..……………… 
/podpis Oferenta lub jego pełnomocnika/ 
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Umowa nr OŚ.271.02.2021 - projekt 

 

Zawarta w dniu………………….w Bolesławcu pomiędzy:  

Gminą Bolesławiec mającą siedzibę w Bolesławcu ul. Teatralna 1a,  

reprezentowaną przez Pana Andrzeja Dutkowskiego – Wójta Gminy Bolesławiec, w imieniu którego działa: 

Pan Roman Jaworski      – Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec 

przy kontrasygnacie Pani Barbary Robak        - Skarbnika Gminy 

NIP: 612-16-36-303  

REGON: 230821457 

zwaną dalej " Zamawiającym "  

a  

……………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

………………………………….  z siedzibą przy ulicy ……………………………………………………….. 

NIP: ………………………………… 

REGON: …………………………… 

zwaną dalej "Wykonawcą" 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn. „Opracowanie Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 wraz                        

z raportami za lata 2017-2018 i 2019-2020”, obejmującą następujące zadania: 

1) Zadanie nr 1: Opracowanie raportów za lata 2017-2018 i 2019-2020 z realizacji „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”, przyjętego Uchwałą                  

Nr XXVIII/237/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 listopada 2017r., zwanych dalej „Raportami”. 

2) Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na 

lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”, zwanego dalej „POŚ”. 

2. Raporty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) winny uwzględniać w szczególności: 

1) Analizę stanu środowiska na terenie Gminy Bolesławiec i zmiany jakie zaszły w okresie 

sprawozdawczym, w odniesieniu do poszczególnych komponentów tj. ochrona klimatu i jakości 

powietrza; zagrożenia hałasem; pola elektromagnetyczne; gospodarowanie wodami; gospodarka wodno-

ściekowa; zasoby geologiczne; gleby; gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów; 

zasoby przyrodnicze; zagrożenia poważnymi awariami.  

2) Analizę stopnia realizacji działań określonych w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy 

Bolesławiec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” m.in. poprzez zestawienie ilościowe                             

i jakościowe zrealizowanych oraz niezrealizowanych zadań (z uwzględnieniem powodów ich 

niezrealizowania). 

3) Analizę wydatków poniesionych na realizację zadań w wyznaczonym okresie sprawozdawczym. 

4) Monitoring realizacji dokumentu z uwzględnieniem wskaźników wskazanych w ww. dokumencie. 

5) Podsumowanie, wnioski i streszczenie w języku niespecjalistycznym.  

3. Wykonawca sporządzając Raporty zobowiązany jest: 

1) Pozyskać we własnym zakresie i na własny koszt materiały niezbędne do opracowania Raportów. 
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2) Przygotować wszelkie dokumenty, w tym również wymagane wnioski i pisma do instytucji oraz 

podmiotów i osób. 

3) Wprowadzać poprawki zgłaszane przez Zamawiającego, jeśli są zasadne. 

4) Przeprowadzić inne czynności wyżej niewymienione, a niezbędne do przygotowania Raportów. 

5) Przygotować prezentacje Raportów w programie PowerPoint. 

6) Przedłożyć projekty Raportów w formie papierowej w ilości po 2 sztuki oraz w formie elektronicznej 

(plik Word i plik Pdf) na płycie CD/DVD w ilości po 1 sztuce. 

7) Brać czynny udział w posiedzeniach Rady Gminy – komisja i sesja, przedstawić prezentację                        

i odpowiadać na pytania radnych. 

4. POŚ należy sporządzić m.in. zgodnie z: 

1) przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., 

poz. 1219 ze zmianami); 

2) przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 283 ze zmianami); 

3) „Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 

środowiska” [Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2 września 2015] oraz załącznikami do ww. 

wytycznych [Ministerstwo Klimatu, styczeń 2020r.] zamieszczonymi pod następującym adresem: 

https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/wytyczne-do-programow-ochrony-srodowiska/ 

5. POŚ powinien służyć osiągnięciu celów założonych m.in. w: 

1) Polityce Ekologicznej Państwa  

https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/polityka-ekologiczna-panstwa/polityka-ekologiczna-

panstwa-2030-strategia-rozwoju-w-obszarze-srodowiska-i-gospodarki-wodnej/; 

 

2) wojewódzkim programie ochrony środowiska - https://bip.dolnyslask.pl/urzad/Article/get/id,106897.html; 

3) powiatowym programie ochrony środowiska 

https://bip.powiatboleslawiecki.pl/wiadomosci/4992/wiadomosc/357699/uchwala_nr_xxviii18116_rady_

powiatu_boleslawieckiego_z_dnia_22_g 

oraz uwzględniać cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa                      

w art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 

1219 ze zmianami) oraz innych regionalnych źródłach istotnych z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu.  

6. Sporządzając POŚ Wykonawca zobowiązany jest: 

1) Pozyskać we własnym zakresie i na własny koszt materiały niezbędne do opracowania POŚ. 

2) Przygotować wnioski i pisma do organów współdziałających, instytucji oraz innych podmiotów i osób. 

3) Uzgodnić każdorazowo z pracownikiem ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Bolesławiec lub 

pracownikiem go zastępującym treść dokumentacji przekazywanej do organów współdziałających, 

instytucji oraz innych podmiotów i osób. 

4) Przygotować dokumentację, którą Zamawiający zobowiązany jest podać do publicznej wiadomości – 

zawiadomienia, obwieszczenia, itp. 

https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/wytyczne-do-programow-ochrony-srodowiska/
https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/polityka-ekologiczna-panstwa/polityka-ekologiczna-panstwa-2030-strategia-rozwoju-w-obszarze-srodowiska-i-gospodarki-wodnej/
https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/polityka-ekologiczna-panstwa/polityka-ekologiczna-panstwa-2030-strategia-rozwoju-w-obszarze-srodowiska-i-gospodarki-wodnej/
https://bip.dolnyslask.pl/urzad/Article/get/id,106897.html
https://bip.powiatboleslawiecki.pl/wiadomosci/4992/wiadomosc/357699/uchwala_nr_xxviii18116_rady_powiatu_boleslawieckiego_z_dnia_22_g
https://bip.powiatboleslawiecki.pl/wiadomosci/4992/wiadomosc/357699/uchwala_nr_xxviii18116_rady_powiatu_boleslawieckiego_z_dnia_22_g
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5) Przeprowadzić strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko projektu POŚ jeśli będzie wymagana,                  

w tym sporządzić prognozę oddziaływania na środowisko (dla Zamawiającego w 2 egzemplarzach                     

w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej – plik Word i plik Pdf na płycie 

CD/DVD) lub wystąpić do właściwych organów współdziałających o odstąpienie od przeprowadzenia 

oceny strategicznej. 

6) Uzyskać wszystkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia. 

7) Przeprowadzić procedurę udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia                   

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., 

poz. 283 ze zmianami), w tym rozpatrzyć uwagi i wnioski, które napłyną w związku z udziałem 

społeczeństwa.  

8) Sporządzić, jeśli będzie wymagane, pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego 

dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki 

sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: ustalenia zawarte w prognozie 

oddziaływania na środowisko; opinie właściwych organów; zgłoszone uwagi i wnioski społeczeństwa; 

propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu skutków realizacji 

postanowień dokumentu.  

9) Uzyskać pozytywną opinię Zarządu Powiatu Bolesławieckiego do projektu POŚ. 

10) Wprowadzić poprawki do projektu POŚ w przypadku nieuzyskania pozytywnej opinii Zarządu Powiatu 

Bolesławieckiego.  

11) Przeprowadzić inne czynności wyżej niewymienione, a niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania 

ofertowego. 

12) Stawić się (jeśli będzie taka konieczność) na naradzie w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, celem 

uzgodnienia z Zamawiającym treści przygotowywanego projektu POŚ. 

13) Przygotować projekt uchwały w sprawie przyjęcia POŚ.  

14) Przygotować prezentację POŚ w programie PowerPoint. 

15) Przedłożyć projektu POŚ w formie papierowej w ilości 2 sztuk oraz w formie elektronicznej (plik Word                    

i plik Pdf) na płycie CD/DVD w ilości 1 sztuki. 

16) Brać czynny udział w posiedzeniach Rady Gminy Bolesławiec – komisja i sesja, przedstawić prezentację                        

i odpowiadać na pytania radnych. 

7. Zamawiający wymaga osobistego wykonania usługi przez Wykonawcę. 

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
 

Przedmiot umowy należy zrealizować w terminie do dnia 31 sierpnia 2021r. z zastrzeżeniem harmonogramu 

realizacji prac, określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. W tym też terminie Wykonawca zobowiązany 

jest również do przedłożenia Zamawiającemu materiałów wymienionych w § 4 ust. 2 niniejszej umowy. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY  
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje 

całkowite wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w wysokości: 
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Netto: …………………………….……….. 

(słownie: …………………………………..) 

Podatek VAT: ……………………………. 

(słownie: …………………………………..) 

Brutto: ……………………………………. 

(słownie: …………………………………..) 

w tym wynagrodzenie za:  

1) ZADANIE NR 1: 

Netto: …………………………….……….. 

(słownie: …………………………………..) 

Podatek VAT: ……………………………. 

(słownie: …………………………………..) 

Brutto: ……………………………………. 

(słownie: …………………………………..) 

 

2) ZADANIE NR 2: 

Netto: …………………………….……….. 

(słownie: …………………………………..) 

Podatek VAT: ……………………………. 

(słownie: …………………………………..) 

Brutto: ……………………………………. 

(słownie: …………………………………..) 

w tym wynagrodzenie za: 

a) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania POŚ na środowisko w wysokości: 

Netto: …………………………….……….. 

(słownie: …………………………………..) 

Brutto: ……………………………………. 

(słownie: …………………………………..) 

b) Sporządzenie prognozy oddziaływania POŚ na środowisko w wysokości: 

Netto: …………………………….……….. 

(słownie: …………………………………..) 

Brutto: ……………………………………. 

(słownie: …………………………………..) 

 

2. W przypadku, gdy organy współdziałające stwierdzą brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania POŚ na środowisko, całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zostanie pomniejszone 

o kwotę wymienioną w ust. 1 pkt. 2) ppkt. a)-b). 

3. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową, po podpisaniu (bez uwag) „Protokołu odbioru 

końcowego”, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy. 

4. Na fakturze końcowej należy oddzielnie wyodrębnić pozycje dotyczące zadania nr 1 i oddzielnie zadania nr 2. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz 

wszystkie obowiązujące w Polsce podatki i inne opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

6. Zapata wynagrodzenia dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty 

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Za datę zapłaty Strony ustalają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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8. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z powodu zwrotu Wykonawcy nieprawidłowo wystawionej 

faktury. 

10. Zamawiający nie udziela przedpłat na poczet realizacji przedmiotu umowy. 

§ 4 

PRZEKAZANIE ZAMAWIAJĄCEMU PRZEDMIOTU UMOWY 
 

1. Za termin realizacji całości przedmiotu umowy przyjmuje się dzień wpływu do siedziby Zamawiającego 

dokumentów i materiałów, o których mowa w ust. 2, w stosunku do których Zamawiający nie wniósł uwag lub 

termin ich wpływu po dokonaniu przez Wykonawcę poprawek i/lub uzupełnień, o których mowa w ust. 4, 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu: 

1) Raporty za lata 2017-2018 i 2019-2020 z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Bolesławiec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/237/17 

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 listopada 2017r., w formie papierowej w ilości po 2 sztuki oraz                         

w formie elektronicznej (plik Word i plik Pdf) na płycie CD/DVD w ilości po 1 sztuce. 

2) Uzgodniony z nim projekt uchwały w sprawie przyjęcia POŚ wraz z uzasadnieniem (wersja elektroniczna 

przesłana drogą e-mail). 

3) Uzgodniony z nim POŚ w formie papierowej w ilości 2 sztuk oraz w formie elektronicznej (plik Word                    

i plik Pdf) na płycie CD/DVD w ilości 1 sztuki. 

4) Prognozę o oddziaływaniu POŚ na środowisko (jeśli była wymagana i o ile nie została przekazana 

Zamawiającemu wcześniej – 2 sztuki w wersji papierowej i 1 sztuka w wersji elektronicznej – plik Word                

i plik Pdf na płycie CD/DVD). 

5) Oryginały wszystkich dokumentów powstałych w toku realizacji przedmiotu zamówienia (wystąpienia do 

organów współdziałających; opinie i uzgodnienia tych organów; inne dokumenty niewymienione,                        

a związane z realizacją przedmiotu umowy). 

6) Prezentacje przedmiotu zamówienia (wersja elektroniczna przesłana drogą e-mail). 

7) Pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy jest zgodny z umową, zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz, że jest kompletny z punktu widzenia celu 

jakiemu ma służyć. 

8) Wykaz złożonych Zamawiającemu dokumentów. 

3. Przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 2 winno nastąpić „Protokołem zdawczo-odbiorczym”,                

w siedzibie Zamawiającego. 

4. Zamawiający zobowiązuje się sprawdzić przekazane dokumenty pod względem kompletności i zgodności                            

z umową oraz powiadomić pisemnie Wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach w ciągu 7 dni 

roboczych od daty otrzymania dokumentacji, wyznaczając jednocześnie termin do dokonania niezbędnych 

poprawek i/lub uzupełnień.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania poprawek i/lub uzupełnienia przedmiotu umowy na własny koszt 

zgodnie z uwagami Zamawiającego oraz do ponownego jego przedłożenia do odbioru. Jeżeli wady i/lub braki 

nie zostały usunięte lub zostały usunięte, a dokumentacja nadal jest wadliwa, procedura ulega powtórzeniu, 

jednak Zamawiający może naliczyć kary umowne za opóźnienie, na warunkach opisanych w § 10 i/lub 

odstąpić od umowy zgodnie z zapisem § 12 umowy. 

6. Odbiór dokonany zostanie „Protokołem odbioru końcowego”, z zastrzeżeniem ust. 4. 
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7. Prawo do podpisania protokołów, o których mowa w ust. 3 i 6 mają: Wykonawca bądź osoba przez niego 

upoważniona oraz co najmniej 2 osoby ze strony Zamawiającego, wymienione w § 13 ust. 2 niniejszej umowy. 

§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) samodzielne wykonywanie przedmiotu umowy (bez Podwykonawców); 

2) terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 

3) zapewnienie kadry, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 

4) niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu zaistnienia istotnych zagrożeń nieterminowej realizacji 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał do wykonania prac 

stanowiących przedmiot umowy oraz że jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do 

realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca będzie wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością i dokładnością, obowiązującymi 

normami i przepisami prawa, mając na uwadze interes Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się traktować, jako poufne wszelkie informacje uzyskane od Zamawiającego                                    

w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy i przestrzegać bezwzględnego zakazu ich ujawniania bez 

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przekazywanych mu przez Zamawiającego danych niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy. 

6. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy mogą być 

wykorzystywane tylko w celu realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca wykonywał będzie przedmiot umowy w procesie sukcesywnych konsultacji i uzgodnień                            

z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się do naniesienia niezbędnych zmian i korekt, wynikających                

z uwag zgłoszonych przez Zamawiającego. 

8. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć informacje o stanie realizacji 

przedmiotu umowy, jak również przedstawić efekty zrealizowanych prac, w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

§ 6 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Zamawiający udostępni na wniosek Wykonawcy wszelkie materiały będące w jego posiadaniu, niezbędne do 

realizacji przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni, liczonych od dnia złożenia takiego wniosku. 

 

§ 7 

PEŁNOMOCNICTWO 
 

1. Wykonawca będzie wykonywał czynności związane z realizacją przedmiotu umowy w imieniu własnym oraz 

w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy oraz w zakresie udzielonych mu przez 

Zamawiającego w toku realizacji umowy pełnomocnictw. 

2. Zamawiający zobowiązuje się udzielać Wykonawcy pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1, w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę takiej potrzeby wraz z uzasadnieniem. 

3. Zamawiający może odmówić udzielenia pełnomocnictwa w szczególności, gdy nie jest ono związane                                     

z przedmiotem niniejszej umowy lub nie leży w interesie publicznym lub nie może być udzielone Wykonawcy 
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na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 8 

PRAWA AUTORSKIE 
 

Z chwilą zapłaty wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność przedmiotu umowy oraz 

autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, w zakresie określonym w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. 

o prawie autorskich i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1231 ze zmianami). 

 

§ 9 

RĘKOJMIA 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot umowy.  

2. Wykonawca pomimo braku okresu gwarancji, odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady 

opracowania zmniejszające jego użyteczność z uwagi na potrzeby realizowanego przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca odpowiedzialny jest w szczególności za rozwiązania opracowania niezgodne z aktualnym stanem 

prawnym zarówno polskim jak i unijnym.  

4. Zamawiający o wadach w opracowaniu niezwłocznie pisemnie zawiadomi Wykonawcę.  

5. Jeżeli okaże się, iż opracowanie zawiera błędy, Wykonawca zobowiązany jest w możliwie najkrótszym 

terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia, do naniesienia stosownych 

poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  

6. W przypadku niezałatwienia reklamacji w terminie ustalonym w ust. 5, Zamawiający będzie miał prawo 

dokonać usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy przez osoby trzecie po uprzednim powiadomieniu 

Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z rękojmi.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich zawinionych przez niego wad opracowania.  

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki wad opracowania powstałych z jego winy.  

 

§ 10 

KARY UMOWNE 
 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Kary naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w wysokości 20 % ustalonego w § 3 ust. 1 umownego wynagrodzenia netto za wykonanie 

przedmiotu umowy w pełnym zakresie. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości                    

0,2 % ustalonego w § 3 ust. 1 umownego wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy                       

w pełnym zakresie, za każdy dzień zwłoki; 

b) za nieterminowe usunięcie wad przedmiotu umowy w stosunku do terminów ustalonych przez Strony                  

w wysokości 0,2 % ustalonego w § 3 ust. 1 umownego wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu 

umowy w pełnym zakresie, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wskazanego na ich usunięcie 

przez Zamawiającego; 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % ustalonego                      

w § 3 ust. 1 umownego wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie. 
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3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

4. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Strony zobowiązanej do zapłaty kary. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar 

umownych. 

§ 11 

ZMIANY W UMOWIE 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Zakres przewidywanych zmian obejmuje                                      

w szczególności: 

1) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, 

zmianę formy prawnej, itp.; 

2) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy proponowane przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, bez zmiany 

wynagrodzenia; 

3) zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług dotyczącej przedmiotu 

umowy; 

4) zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,                      

w szczególności w następujących przypadkach: 

a) przedłużenia terminu wykonania swoich czynności przez ponad przewidziane prawem terminy przez 

podmioty współdziałające; 

b) zmiany prawa mającego wpływ na sposób realizacji przedmiotu umowy; 

c) w wyniku opóźnienia w realizacji prac z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

2. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie złożenie wniosku zawierającego co najmniej: 

1) zakres i wskazanie proponowanej zmiany; 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany; 

3) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany 

umowy, w tym w szczególności do zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt. 3), wskazanie 

zmiany przepisów prawa, będącej przyczyną wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem oraz 

przedstawienie wpływu zmian przepisów prawa na koszty wykonania przedmiotu umowy 

w terminie 10 dni roboczych od dnia wystąpienia przesłanki do wprowadzenia takiej zmiany. 

3. W przypadku wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 3) umowy wynagrodzenie Wykonawcy 

może ulec odpowiednio zwiększeniu lub zmniejszeniu. 

4. W przypadku wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 4) umowy termin realizacji przedmiotu 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres trwania zdarzenia lub okoliczności stanowiących 

podstawę do żądania takiej zmiany.  

5. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 2)-4) wymagają aneksu do umowy. 
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§ 12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Księga Trzecia Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od 

umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu 

umowy do dnia powzięcia decyzji o odstąpieniu; 

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

4) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz gdy 

Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy a przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni i nie kontynuuje jej 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

5) w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonanych prac nie jest zgoda z warunkami określonymi w umowie 

i uwagami Zamawiającego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie                          

3 miesięcy od upływu terminu zapłaty faktury, określonego w umowie; 

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy; 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące 

obowiązki:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,                       

z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych 

prac według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji prac w toku stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

§ 13 

OSOBY DO KONTAKTU 
 

1. Osobami upoważnionymi do kontaktu są: 

1) ze strony Wykonawcy: 

a) ……………………………., tel.: …………………….e-mail: …………………….. 

b) ……………………………., tel.: …………………….e-mail: …………………….. 
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2) ze strony Zamawiającego: 

a) Monika Krosondowicz-Babiasz – inspektora ds. ochrony środowiska, tel. 75/732-32-21 wewn. 121,                  

e-mail: m.krosondowicz@gminaboleslawiec.pl; 

b) Agnieszka Szelepajło-Chudzik – inspektora ds. gospodarowania odpadami komunalnymi,  tel. 75/732-

32-21 wewn. 121, e-mail: a.szelepajlo-chudzik@gminaboleslawiec.pl; 

c) Jarosław Babiasz – Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej,                 

tel. 75/732-32-21 wewn. 115, e-mail: j.babiasz@gminaboleslawiec.pl.  

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wymienionych wyżej, o czym niezwłocznie powiadomią drugą 

Stronę w formie pisemnej. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga 

aneksu do umowy. 

3. Strony zgodnie ustalają, że obowiązującą je formą kontaktu jest forma pisemna, w tym drogą e-mail. 

 

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu cywilnego,                             

a w sprawach procesowych Kodeksu postępowania cywilnego.  

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy dla siedziby 

Zamawiającego Sąd Powszechny. 

3. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

4. Integralną częścią umowy jest „Harmonogram realizacji prac”. 

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY  
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