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ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Rząśnik 
ul. Jesionowa 3 
07-205 Rząśnik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST:

„W ykonanie ścieżki p ieszo-row erow ej w  lesie na odcinku Porządzie - O chudno
oraz Porządzie - R ząśn ik”.

CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 ze zm.)

GMINA RZĄŚNIK
0 7 -2 0 5  R zą ś n ik , ul. J e s io n o w a  3 
pow. wyszkowski, woj. mazowieckie 

N IP  7 6 2 -1 9 -0 1 -3 7 0

Rząśnik, 20.05.2019 r.



§ 1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik 
tek: (029) 59 29 260, faks: (029) 59 29 285 
NIP 762 19 01 370, REGON 550668108

§ 2 . TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie art. 39-46 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

§ 3 . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu pieszo-rowerowego w  lesie na odcinku Porządzie - 
O chudno oraz Porządzie — Rząśnik. Głównym zamierzeniem budowlanym jest ułatwienie i poprawa 
bezpieczeństwa ruchu. Konstrukcję nawierzchni należy wykonać z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm o 
grubości 20 cm zagęszczonego mechanicznie.
Przed wykonaniem robót konstrukcyjnych należy wyrównać teren i zebrać warstwę humusu. 
Projektowana ścieżka ma szerokość 2,3 m, a jej długość wynosi 5,36525 km.

Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określa:
- przedmiar robót -  załącznik Nr 8 do SIWZ.

Uwaga:
Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
przejezdności na drogach należących do Nadleśnictwa Wyszków.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale 
Podwykonawców.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (na formularzu Oferty -  Załącznik Nr 1 do 
SIWZ) części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 
i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia 
i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach 
niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
Wykonawca powinien udzielić minimum 3 letniej gwarancji oraz rękojmi za wady na wykonane 
prace.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
a) Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do samodzielnej analizy przedmiaru, oceny 

zakresu i ilości robót oraz ilości użytych materiałów. Zamawiający nie pokrywa kosztów z tym 
związanych.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami 
technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta 
staranność przy realizacji zobowiązań umowy. W szystkie prace w inny być zrealizow ane 
zgodnie z przepisam i, obow iązującym i norm am i, w arunkam i technicznym i i sztuką 
budow laną, przepisam i bhp, ppoż., zgodnie z poleceniam i osób nadzorujących.

c) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot 
zamówienia oraz wymogami SIWZ; 3.materiały użyte do wykonania roboty muszą 
posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w/w dokumenty najpóźniej przy odbiorze 
końcowym zadania.

d) Wykonawca odpowiedzialny jest za przedstawienie Zamawiającemu dokumentów dopuszczających 
do stosowania w budownictwie zastosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia materiałów 
budowlanych.

e) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy na każdym etapie budowy - na własny koszt.
f) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zagospodaruje odpady powstałe w trakcie 

wykonywania robót.



g) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację gospodarki odpadami wymaganą 
przepisami szczególnymi i udostępnić ją  Zamawiającemu na jego żądanie.

h) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i wdrożenia w 
czasie wykonywania zamówienia:
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

i) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia.

Uwaga:
3.2 Jeżeli podczas prowadzenia robót uszkodzona zostanie jakakolwiek infrastruktura drogowa, 
Wykonawca niezwłocznie ją  odtworzy.
3.3 Wykonawca ma obowiązek właściwego zabezpieczenia oraz czasowego oznakowania 
prowadzonych robót na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zobowiązuje się do 
wykonywania robót w kamizelkach odblaskowych, zgodnie z zasadami BHP.
3.4 Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza materiały, urządzenia, sprzęt niezbędny do 
wykonania zamówienia.
3.5 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z obowiązującymi normami, instrukcjami oraz ze sztuką budowlaną.
3.6 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną oraz materialną w stosunku do osób trzecich za 
skutki zdarzeń wywołanych wykonanymi robotami jak  również za jakość użytych materiałów 
i produktów bez względu na fakt odbioru robót.

§ 4 . TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 sierpnia 2019 r.

§ 5 . WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 3), 4) i 8) 
zgodnie z poniższymi zapisami:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -  Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -  Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych;

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2 -  4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
-  chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 -  4, co doprowadziło do rozwiązania umowy 
lub zasądzenia odszkodowania;

5) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków



dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności.

5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
5.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia -  nie spełnia.
5.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
Zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia -  nie spełnia.
5.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej :
a) Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego 1 osobę do pełnienia 
funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 
specjalności drogowej (lub osobą posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia 
uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobą, której odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych). 
Uprawnienia, o których mowa powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 
dnia 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 
2014 r., poż.1278) lub odpowiadającym im uprawnieniom, nadanym na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów;
b) Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, polegające na wykonaniu 
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę polegającą na budowie/przebudowie lub 
remoncie drogi/ ścieżki z kruszywa naturalnego o długości 300 metrów i wartości minimum 
150 000,00 zł brutto.
Ad. lit. a) Ocena tego warunku na podstawie wykazu osób, a także wykonywanych przez nich 
czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami i oświadczenia na temat 
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.
Ad. lit. b) Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych 
robót budowlanych i dowodów potwierdzających, że roboty wykazane w wykazie robót budowlanych 
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

5.3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.3.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:
Etap I - ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie 
informacji zawartych w złożonych przez Wykonawców ofertach.
Etap II - ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału i niepodleganie wykluczeniu w 
postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie 
podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 
spośród tych, które nie zostaną odrzucone po przeprowadzonej analizie złożonych ofert .
5.3.2. Jeżeli wykonawca nie złożył Oświadczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, zawierają 
błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, 
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania,
5.3.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się 
przepisy art. 25 ust 6 ustawy Pzp.



§ 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ INNYCH 
WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

6.1.1. Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
według załącznika nr 2 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 
wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.1.2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego 
do dostarczenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 
następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w § 5 ust. 5.2.3 SIWZ:

a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenie i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami i oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 
wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - wg załącznika nr 6 do SIWZ,

b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty 
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - inne dokumenty - wg załącznika nr 5 do SIWZ,

6.1.3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 6.1.2 lit. a i b, jeżeli 
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je  uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

6.1.4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w ust. 6.1.2 lit. a i b, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

6.1.5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust.
6.1.2 lit. a i b, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w 
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z 
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Dostępowania:

6.2.1. Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - 
wg załącznika nr 3 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.2.2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4



do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.2.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego 
do dostarczenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących dokumentów 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, określonych poniżej:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie 
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami 
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6.2.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

- w ust. 6.2.3. lit. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- w ust. 6.2.3. lit b i c, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.2.5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tiret 
drugim, zastępuje się je  dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.2.6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak 
podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust. 6.2.3 lit a, b i c jeżeli zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je  uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 
r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

6.2.7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w w ust. 6.2.3 lit a, b i c w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

6.2.8 W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w w 
ust. 6.2.3 lit a, b i c, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub



dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w 
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z 
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

6.3. Zasoby innych podmiotów:
6.3.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6.3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia.
6.3.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5. ustawy.
6.3.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.3.5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda załączenia do oferty 
dokumentów, które określają w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego;
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
6.3.6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia.
6.4 Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wg wzoru na zał. nr 1 do SIWZ,
- kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną na podstawie przedmiaru robót stanowiącego 
załącznik Nr 8 do SIWZ,
- dokument potwierdzający wniesienie wadium.

§ 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z 
WYKONAWCAMI
7.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz inne informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Korespondencja powinna być 
opatrzona numerem sprawy.

7.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu 
lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 
upływem terminu na ich złożenie.

7.3 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub drogą 
elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.



7.4 W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz 
inne informacje będą nieczytelne, Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za 
pomocą innego z wymienionych w niniejszej SIWZ sposobów.

7.5 Forma pisemna -  jako jedyna dopuszczalna -  zastrzeżona jest dla:
- złożenia oferty wraz z załącznikami,
- złożenia dokumentów, o których mowa w § 6 SIWZ,
- zmiany lub wycofania oferty.

7.6 Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż w terminach wskazanych 
w art. 38 ust. 1 ustawy, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert.

7.7 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa w art. 38 ust. 1 ustawy, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Przedłużenie terminu składania ofert nie 
wpływa na bieg ww. terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.

7.8 Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ oraz umieści na stronie internetowej bez ujawniania źródła zapytania.

7.9 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić 
treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się integralną częścią SIWZ. 
Jednocześnie treść modyfikacji zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Wprowadzone zmiany 
są wiążące dla Wykonawców, tzn. wszelkie zmiany SIWZ dokonane przez Zamawiającego oraz 
zmiany powstałe w wyniku udzielonych wyjaśnień do zadanych w postępowaniu pytań, winny 
być przez Wykonawcę uwzględnione w składanej ofercie.

7.10 Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od 8:00 do 16:00 w 
dni robocze.

7.11 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Ewa Ćwik

7.12 Korespondencję do Zamawiającego należy kierować:
-  pisemnie na adres: Ginina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik,
-  drogą elektroniczną na adres: przetargi@rzasnik.pl

7.13 Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że
wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na
język polski.

§ 8 . WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
8.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy
złotych).
8.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240)..

8.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Polskim Banku 
Spółdzielczym w Wyszkowie o./ Rząśnik nr konta: 75 8931 0003 0200 0172 2025 0003 
z dopiskiem „wadium” i tytułem postępowania.

8.4 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
8.5 Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć 

kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty 
w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez 
dekompletowania oferty -  oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku 
niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy.

mailto:przetargi@rzasnik.pl


8.6 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty 
te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), 
poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją,
3) kwotę wadium,
4) termin ważności poręczenia/gwarancji -  nie krótszy niż termin związania ofertą,
5) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze 
pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, gdy Wykonawca:
a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień 
publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o których mowa w art. 
25a ust. 1 pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 
pkt 3 co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
naj korzystn iej szej.
b) którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy.
8.7 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, 
Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w ust. 6 SIWZ.
8.8 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione 
w sposób nieprawidłowy.
8.9 Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy.

§ 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA
9.1 Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania .
9.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, zwrócić się do Wykonawców wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 
nie dłużej jednak niż 60 dni.
9.3 Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.
9.4 Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze 
najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
9.5 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

§ 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.

10.2 Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz 
opisu kolumn i wierszy.

10.3 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10.4 Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez 
Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji.

10.5 Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku 
niż język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.

10.6 Dokumenty do oferty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca



2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10.7 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy 
dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz 
z tłumaczeniem na język polski.

10.8 Zaleca się, aby strony oferty i jej załączniki były trwale ze sobą połączone i kolejno 
ponumerowane.

10.9 Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny sposób i 
parafowane przez osoby uprawnione.

10.10 Na ofertę składają się następujące dokumenty:
10.10.1 formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

10.10.2 oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz niepodleganie wykluczeniu, o których mowa w § 6 SIWZ.
10.11. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

10.12 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją  wycofać, pod warunkiem, że 
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie złożonej oferty 
następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez osobę / osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy.

10.13 Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany lub 
wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA" lub „WYCOFANIE". 
W przypadku złożenia kilku „ZMIAN" kopertę każdej „ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć 
napisem „zmiana n r ................... ".

10.14 Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy złożyć dokumenty 
potwierdzające uprawnienie osoby/osób podpisujących wniosek do reprezentowania Wykonawcy 
(jeżeli uprawnienie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

10.15 W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" lub 
„WYCOFANIE" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty. Po 
weryfikacji, w toku badania i oceny ofert, poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania 
oferty:

10.15.1 zmiany zostaną dołączone do oferty,

10.15.2 w przypadku ofert wycofanych Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w sposób wskazany 
we wniosku, a w przypadku braku takiego wskazania prześle na adres siedziby Wykonawcy, natomiast 
wycofana oferta pozostanie w posiadaniu Zamawiającego.

§ 11. TERMIN SKŁADANIA OFERT, ADRES, NA KTÓRY OFERTY MUSZĄ BYĆ WYSŁANE 
ORAZ JĘZYK LUB JEŻYKI W JAKICH MUSZA ONE BYĆ SPORZĄDZONE

I 1.1 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy oraz opisane:

Nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy

^W ykonanie ścieżki pieszo-row erow ej w  lesie na odcinku Porządzie - O ehudno
oraz Porządzie - R ząśn ik”

„Nie otwierać przed dniem 31.05.2019 r. do godz. 09:45”



11.2 Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, pokój nr 
5 , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2019 roku do godz. 09:30.

11.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
- złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
- złożenie oferty w innym niż określonym w pkt. 11.2 miejscu,
- złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt. 11.1 - uniemożliwiający identyfikację oferty, 
lub postępowania, którego dotyczy.
11.4 Zamawiający zwróci ofertę złożoną po terminie, zgodnie z przepisami art. 84 ust. 2 ustawy Pzp .
11.5 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 10 w dniu 31.05.2019 roku o 
godz. 09:45.

§ 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

12.1 Cenę oferty należy' podać w złotych polskich z dwoma miejscami po przecinku w Formularzu 
Ofertowym (załącznik Nr 1 do SIWZ) w kwocie brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.

12.2 Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu 
zamówienia zgodnie z zakresem określonym w SIWZ i dokumentacji projektowej.

12.3 Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy:
12.3.1 oczywiste omyłki pisarskie;
12.3.2 oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek;
12.3.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści ofert
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany 
poinformować Zamawiającego (w formie dodatkowego pisemnego oświadczenia składanego wyłącznie 
w sytuacji powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Nie złożenie ww. 
oświadczenia oznaczać będzie, że oferta Wykonawcy nie prowadzi do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

§ 13. OPIS KRYTERIÓW. KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIE PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT

13.1 Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o kryterium:
a) cena -  60 %
b) gwarancja -  40 %

13.2 Liczba punktów w kryterium -  cena 60 % zostanie obliczona wg wzoru:

cena oferty najniższej
liczba punktów badanej oferty = --------  — ......................—  X 60

cena oferty badanej

13.3 Liczba punktów w kryterium gwarancja 40 % będzie przyznana w następujący sposób:
-  3 lata -  0 pkt

-  4 lata -  20 pkt
-  5 lat -  40 pkt



13.4. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego 
miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
13.5 Punkty przyznane dla każdej z ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 
zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny i łączną punktację, zostaną zamieszczone 
w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz na druku protokołu z postępowania.
13.6 Zamawiający nie dopuszcza krótszego okresu gwarancji niż 3 lata.
13.7 W przypadku kiedy Wykonawca nie określi w formularzu ofertowym, żadnego okresu gwarancji 
Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca wybiera okres gwarancji 3 lata, a w kryterium gwarancja 
Wykonawca otrzyma 0 pkt.

§ 14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO
14.1 Zamawiający niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej 
oferty zgodnie z zapisami art. 92 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Pzp.
14.2 Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 zgodnie z zapisami art. 92 ust. 1 pkt 
1 i 5-7 ustawy Pzp.
14.3 Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
14.4 Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy na zasadach określonych w § 15 SIWZ (jeśli dotyczy).
14.5 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów 
o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (10 lub 5 dni ), jeżeli w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia:
- została złożona tylko 1 oferta,
- jeżeli w postępowaniu upłynął termin na wniesienia odwołania na czynności zamawiającego 
wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub 
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
14.6 W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia 
umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy(jeśli dotyczy), 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 
ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 
93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
15.1 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się na 10 %  zaoferowanej w ofercie ceny 
brutto.
15.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach:

a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
15.3 Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -  
kredytowej,

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 
lub jednostkę samorządu terytorialnego,

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów.

15.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego w w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkowie o./ Rząśnik nr konta: 75 8931 0003 
0200 0172 2025 0003.



15.5 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
15.6 Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa je  na 
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy wykonawcy.
15.7 Zamawiający zwróci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez zamawiającego za należycie wykonane.
15.8 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% 
wysokości zabezpieczenia.
15.9 Kwota, o której mowa w pkt. 8, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady, który został określony we wzorze umowy.

§ 16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
16.1 Środki ochrony pranej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art.
154 pkt 5 ustawy Pzp.
16.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
2) określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o 
udzielenie zamówienia,
3) wykluczenia odwołującego ,
4) odrzucenia oferty odwołującego,
5) opisu przedmiotu zamówienia,
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

16.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dlatego rodzaju podpisu.
16.4 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia.
16.5 Odwołanie wobec treści ogłoszeni, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, w terminie 5 dni -  od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych, 
lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
16.6 Odwołanie wobec innych czynności -  w terminie 5 dni- od dnia w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia.
16.7 Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 
publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz I miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeśli 
zamawiający nie zamieścił w BZP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
16.8 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy.
16.9 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeśli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
16.10 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.
16.11 Szczegóły określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych -  Środki ochrony prawnej.

§ 17. INFORMACJE KOŃCOWE
17.1 Zamawiający:



- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym 
postępowaniu zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegającego na 
powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z jego przedmiotem w okresie 3 lat od dnia 
udzielenia zamówienia podstawowego.
- nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- nie przewiduje aukcji elektronicznej.
- nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- nie przewiduje udzielenia zaliczki.
-n ie  przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
- nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców.
- nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- ilekroć w SIWZ i załącznikach zostały wskazane normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których 
mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, znaki towarowe, patenty, wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub 
równoważny". Zastosowane w SIWZ i załącznikach określenie przedmiotu zamówienia przez 
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu 
zamówienia. Wszelkie materiały i urządzenia określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych 
producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać 
towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalnych 
parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie 
dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi 
nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w 
stosunku do określonego rozwiązania.
- Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta 
(dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach 
jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, 
uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami 
producentów/produktów ma wyłącznie Charakter przykładowy. Zamawiający dopuszcza składania ofert 
równoważnych opisywanym, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały 
parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia oraz zagwarantują 
wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 
założonych w SIWZ i załącznikach.

17.2 Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały 
określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
1. Zgodnie z art. 144 ust.l pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach:
1) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany 

jest skutkiem zmiany przepisów prawa,
2) zmiany w określeniu stron umowy, o ile zasadność tej zmiany wynika z przepisów prawa na 

skutek np. połączenia, przekształcenia lub zmiany firmy bądź siedziby strony.
3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
a) jeżeli wykonanie zamówienia dodatkowego (robót dodatkowych) wpłynie na termin wykonania 

zamówienia podstawowego,
b) wystąpienia okoliczności wynikających z „siły wyższej” (np. powodzie, huragany, gwałtowne 

burze) lub istotnie odbiegających od typowych (właściwych) dla danej pory roku i miesiąca 
warunków pogodowych, uniemożliwiających realizację robót przez okres dłuższy niż 2 tygodnie. 
Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane 
przez Zamawiającego/Inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki 
atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie 
uzasadniają zmiany terminu umowy.

c) w sytuacji, jeżeli z powodu warunków atmosferycznych wykonanie robót mogłoby grozić 
powstaniem szkody

d) potrzeby opóźnienia rozpoczęcia lub wstrzymania wykonywania robót budowlanych z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego.



4) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany wynagrodzenia (ceny), a w przypadku zwiększenia 
wynagrodzenia, pod warunkiem zmiany w planie finansowym właściwego organu jeżeli dla 
należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie 
części robót.

5) konieczności zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w 
dokumentacji technicznej i ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót.

6) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione warunki 
określone w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany.

17.3 W celu realizacji zamówienia, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Wykonawca lub podwykonawca:
1) zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę minimum 3 osoby wykonujące 
bezpośrednie czynności związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia polegające na 
wykonywaniu robót budowlanych, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -  Kodeks pracy.
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogu i dokonywania 
ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogu,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia



29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji.
4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt I czynności Zamawiający przewiduje sankcję w 
postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 lit.h umowy 
stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 
będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy.
17.4. „RO D O ” - 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 Gmina Rząśnik ul. Jesionowa 3, 

07-205 Rząśnik reprezentowana przez Wójta Gminy Rząśnik.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.1.2019 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa 
Pzp”;

• 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 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 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.

§ 18. W YKAZ ZA ŁĄCZNIKÓ W  DO SIW Z
Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy
Załącznik Nr 2 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego
Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu



Załącznik nr 4 Oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej -  złożone zgodnie z 
zasadami określonymi w § 6 ust. 6.2.2 SIWZ
Załącznik Nr 5 Wykaz robót -  złożony zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 6.1.2 SIWZ 
Załącznik N r 6 Wykaz osób -  złożony zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 6.1.2 SIWZ 
Załącznik Nr 7 Wzór umowy 
Załącznik Nr 8 Przedmiar robót

Wskazane powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści § 10 niniejszej SIWZ. 
Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze 
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ZP.271.6.2019 Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:
GMINA RZĄŚNIK
ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik

Pełna nazwa Wykonawcy

Adres korespondencyjny Wykonawcy (jeżeli jest inny niż ww. adres siedziby)

Nr. teł....................................nr. fax....................................adres e-m ail:......................

Imię i nazwisko osoby / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:

1. Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „W ykonanie  
ścieżki pieszo-row erow ej w  lesie na odcinku Porządzie - O chudno oraz Porządzie - 
R ząśnik”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie i zgodnie z wymogami 
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za wynagrodzenie:
cena netto oferty ...........................zł plus podatek VAT ......... % w wysokości ..........................zł
na łączną kwotę brutto o fe rty ....................................... zł
słownie brutto:........................................................................................................................................
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania 
oferty oraz uzyskaliśmy wszelkie dane, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty 
i podpisaniu umowy na wykonanie zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od terminu 
składania o fe rt.
4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy oraz 
możliwe zmiany do treści umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym



postępowaniu.
6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty 
opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.k.)
7. Wadium w wymaganej wysokości’ zostało wniesione w dniu  .......... ...................2019 r.
w fo rm ie............................. ......................................... ...... ............... .................................................
8. W przypadku zwrotu wadium, prosimy o jego przekazanie (wniesionego w formie pieniężnej) 
na konto...............................................................................................................................
9. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 10% ceny ofertowej brutto w formie................................................................. przed
podpisaniem umowy.
10. Termin gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi ............. lat/a (m inim um  3 lata
m aksym alnie 5 lat należy podać zgodnie z zasadam i określonym i § 13 SIW Z).
11. Informujemy, że niżej wymienione części zamówienia zamierzamy powierzyć niżej 
wymienionym podwykonawcom:

(jeśli wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom wpisuje „nie dotyczy”)
12. Zostałem  poinform ow any, że m ogę zgodnie z art. 8 ust. 3 ustaw y Prawo zam ów ień 
publicznych, przed upływ em  term inu składania ofert, w ydzielić z oferty inform acje stanow iące 
tajem nicę przedsiębiorstw a w  rozum ieniu  przepisów  ustaw y o zw alczaniu  nieuczciw ej 
konkurencji i zastrzec w  odniesieniu  do tych  inform acji, aby nie były one udostępnione innym  
uczestnikom  postępow ania.
13.Rodzaj przedsiębiorstw a jak im  je s t W ykonaw ca (należy zaznaczyć w łaściw e):
□ m ikro p rzedsięb io rstw o1

□ m ałe przedsiębiorstw o2

□ średnie przedsięb iorstw o3

14. N in iejsza oferta przetargow a obejm uje następujące załączniki:
1)  ................................
2) ...................................................................................................................
3 ) ..............................................................................................................................................................
4 ) ...............................................................................................................................................................
5 ) ................................................................................................................................................................
6 ) ..............................................................................................................................................

(miejscowość, dala) (podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w jego imieniu)

1) M ikronrzedsiebiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
2 min euro.
2) Matę przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
10 min euro.
3) Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 
250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 min lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min euro.



ZP.271.6.2019 Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:
GMINA RZĄŚNIK
ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik

Wykonawca:

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

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zam ów ienia publicznego pn. „W ykonanie ścieżki 
pieszo-row erow ej w  lesie na odcinku Porządzie - O chudno oraz Porządzie - R ząśnik” , 
prow adzonego przez G m inę R ząśnik , ul. Jesionow a 3, 07-205 R ząśnik  pod num erem  
Z P .271.6.2019, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w § 5 

ust. 5.2.1 - 5.2.3 SIWZ.

...............................dnia

(miejscowość)

r.

(podpis)



INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez

zamawiającego w ........................................      (wskazać dokument

i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam 

na zasobach następuj ącego/ych podmiotu/ów:

w

zakresie.

następującym 

(wskazać podmiot i

określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(miejscowość)

dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...............................dnia

(miejscowość)

r.

(podpis)



ZP.271.6.2019 Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:
GMINA RZĄŚNIK
ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik

Wykonawca:

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

reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy *

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

D O T Y C Z Ą C E  P R Z E S Ł A N E K  W Y K L U C Z E N I A  Z  P O S T Ę P O W A N I A

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „W ykonanie ścieżki 
pieszo-row erow ej w  lesie na odcinku Porządzie - O chudno oraz Porządzie - R ząśnik” ,
prowadzonego przez Gminę Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik pod numerem ZP.271.6.2019, 
oświadczam, co następuje:

DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 
ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 3),
4) i 8) ustawy Pzp.
3. Dokumenty, o których mowa w § 6 SIWZ w ust. 6.2.3 lit a), b) i c):

a) są dostępne w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych 
i bezpłatnych baz danych (podać nazwę rejestru lub ewidencji i adres internetowy)

b) znajdują się w posiadaniu zamawiającego: □ zostały złożone w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym przez Zamawiającego (Gminę Rząśnik)** - znak sprawy: 
  □ znajdują się posiadaniu Zamawiającego*** w związku
z ................................................................................................................................................................

dnia



(miejscowość) (podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie

art..................... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku 

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....................................d n ia ..................... ......r. .................................... ; ................

(miejscowość) (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się

w niniejszym postępowaniu, tj.: .....................................................................................................  (podać pełną

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....................................d n ia ............................ r. .......................................................................................

(miejscowość) (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....................................d n ia ..............................r. .......................................................................................

(miejscowość) (podpis)

*W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców występujących wspólnie 

ubiegających się o zamówienie.

** W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w oświadczeniu, w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych 

baz danych wskazane przez wykonawcę ośw iadczenia lub dokumenty.

***W przypadku w skazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których w oświadczeniu, które znajdują się w posiadaniu 

zamawiającego, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych 

oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne



ZP.271.6.2019 Załącznik nr 4 do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)
Oświadczenie 

o przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie: 
„W ykonan ie ścieżki p ieszo-row erow ej w lesie na odcinku Porządzie - O chudno oraz

Porządzie - R ząśn ik”

Ja/My niżej podpisani...............................................................................................................
(im ię i n azw isko składającego ośw iadczenie)

reprezentując podmiot

(nazwa i adres f irm y)

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, 
w imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu oświadczam, że:
- należym y*/ nie należym y* do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli 
ofertę w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Z 2015 r„ poz. 184, 1618, i 1634 z późn. zm.), o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W związku z przynależnością do grupy kapitałowej, przedstawiam listę podmiotów należących 
do tej samej grupy kapitałowej:

L.p. N azw a i adres podm iotów  należących do tej sam ej grupy kapitałow ej

Uwaga: W przypadku większej ilości wpisów, prosimy niniejszą tabelę powielić i stosownie wypełnić.

, data..............  .............................................................
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej do 

składania oświadczeń woli w jego imieniu)

* skreślić niewłaściwe



ZP.271.6.2019 Załącznik nr 5 do SIWZ

pieczęć wykonawcy

W Y K A Z  W Y K O N A N Y C H  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H

dotyczy: „W ykonanie ścieżki pieszo-row erow ej w  lesie na odcinku Porządzie - O chudno
oraz Porządzie - R ząśn ik”

N azw a zadania, nazwa  
zam aw iającego i m iejsce  

w ykonyw ania robót

Rodzaj robót -  zw ięzły opis Data 
rozpoczęcia  

i zakończenia

W artość  
w ykonanych robót

1 2 3 4

Uwaga!
1. W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym 
zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których 
mowa w warunku wiedzy i doświadczenia.
2. Wykonawca w inien  załączyć dow ody dotyczące robót, na potwierdzenie warunku wiedzy 
i doświadczenia z SIWZ, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone:
- dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot na rzecz którego były wykonane roboty budowlane. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w dokumentów, 
przedstawia inne dokumenty świadczące o wykonaniu robót należycie oraz zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i ich prawidłowym ukończeniu.

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej do 
składania oświadczeń woli w jego imieniu)



ZP.271.6.2019 Załącznik Nr 6 do SIWZ

(pieczęć wykonawcy)

W ykaz osób skierow anych przez W ykonaw cę do realizacji zam ów ienia

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„W ykonanie ścieżki pieszo-row erow ej w  lesie na odcinku Porządzić - O chudno oraz
Porządzie - R ząśn ik”

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przedkładamy poniżej 
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

Lp Stanow isko W ym agania staw iane  
na stanow isku

N azw isko i imię, 
Inform acja na 

tem at kw alifikacji 
zaw odow ych, 

upraw nień

D ysponuje/lub 
będę dysponow ał 

(w raz z inform acją 
o podstaw ie 

dysponow ania 
osobam i)*

1. K ierow nik  
Budow y (1 osoba) 
-  specjalista w  
branży drogowej

upraw nienia  
budow lane do 
kierow ania robotam i 
budow lanym i w 
specjalności drogowej 
lub odpow iadające im 
w ażne upraw nienia 
budow lane, które 
zostały w ydane na 
podstaw ie wcześniej 
obow iązujących 
przepisów ,

- Można dołączyć uprawnienia budowlane osób wskazanych w powyższej tabeli.

Oświadczamy że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

...............................dnia
(miejscowość)

r.
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)



ZP.271.6.2019 Załącznik Nr 7 do SIWZ -  wzór umowy

Umowa Nr 272.6.2019

zawarta w d n iu .............. 2019 r. w Rząśniku pomiędzy:
Gminą Rząśnik, z siedzibą 07-205 Rząśnik, ul. Jesionowa 3, NIP: 762-19-01-370, REGON: 550668108 
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
......................................... - Wójta Gminy Rząśnik
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bożeny Koch

a

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

N IP:................................REGON:

w wyniku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie 
przepisów Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r„ poz. 1986 ze zm.) 
została zawarta umowa następującej treści:

§1-
1. Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego

i przekazać mu zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w lesie na 
odcinku Porządzie - Ochudno oraz Porządzie - Rząśnik” .

2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót objętych niniejsza umową określa:
a. Dokumentacja projektowa (mapa + przedmiar)
b. Oferta przetargowa Wykonawcy,
c. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- stanowiące integralną część niniejszej umowy,
W ykonanie ścieżki pieszo-row erow ej w  lesie na odcinku Porządzie - O chudno oraz Porządzie - 
R ząśnik

§ 2 .
1. Za wykonanie robót objętych niniejszą umową ustala się wynagrodzenie kosztorysowe brutto

w wysokości ........................................... zł (słownie: ..............................   ), w tym podatek VAT
 % w kw ocie .............................

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało określone na podstawie przedmiaru robót 
i kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę i złożonego do przetargu nieograniczonego.

3. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie wyliczone w kosztorysie powykonawczym sporządzonym w oparciu o ceny 
jednostkowe robót wyszczególnione w kosztorysie ofertowym oraz ilości rzeczywiście wykonanych 
i odebranych robót. W kwotę wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, nawet jeśli nie są wyszczególnione 
w kosztorysie Wykonawcy, wliczone są również kosżty wszelkich robót.

4. Wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych zostanie obliczone w oparciu o czynniki 
cenotwórcze podane przez Wykonawcę w ofercie. W przypadku gdy w kosztorysie ofertowym na 
roboty dodatkowe wystąpią elementy których nie było w zamówieniu podstawowym -  ceny tych 
elementów nie mogą przekraczać średnich cen publikowanych przez wydawnictwo „Sekocenbud” 
z kwartału poprzedzającego zawarcie umowy na roboty dodatkowe, zaś w przypadku konieczności 
wbudowania materiałów nie ujętych w tym wydawnictwie - ich ceny muszą zostać zaakceptowane 
przez Zamawiającego.

§3 .
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:



2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą ma zastosowanie art. 
647' § 2 kodeksu cywilnego oraz art. 143a - 143d ustawy Prawo zamówień publicznych. Za działania 
podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak  za działania własne.

3. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane a także projektu jej zmian.

2. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do umowy o podwykonawstwo.
3. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo z terminem określonym 

powyżej uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dniu 
od daty jej zawarcia.

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo 
nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu uważa się, że zaakceptował tę umowę.

6. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę sprzeciwu wniesionego przez Zamawiającego do 
umowy o podwykonawstwo Zamawiający nie wyrazi zgody podwykonawstwo .

7. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminach 
płatności określonych w umowie o podwykonawstwo, z uwzględnieniem ust. 22.

8. Wykonawca przedłoży wraz z umową o podwykonawstwo odpis z KRS podwykonawcy lub inny 
dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy potwierdzający uprawnienia osób 
zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 
niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 
niepodlegających niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

10. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy 
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

11. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia 
oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom 
(dalszym Podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, 
należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je  Podwykonawcy lub 
dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych 
wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.

12. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował. 
Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio od 
Zamawiającego.

13. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 
dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy.

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt. 15, podważających 
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na 
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

15. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca 
udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, a 
Wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt. 15 i 16 uwag w sposób wystarczający wskazujących 
niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia 
bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

16. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).
17. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
18. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców.
19. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten 

realizuje prace i roboty budowlane w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.



20. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

§4 .
1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w dniu podpisania niniejszej umowy. Zamawiający przekaże 

Wykonawcy dziennik budowy oraz 1 egz. dokumentacji projektowej.
2. Wykonawca rozpocznie roboty będące przedmiotem niniejszej umowy w terminie do 7 dni od daty 

przekazania terenu budowy.
3. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r.
4. Wykonawca zgłosi na piśmie zakończenie robót Zamawiającemu, po potwierdzeniu przez Nadzór 

inwestorski wpisu Wykonawcy do dziennika budowy o zakończeniu robót.
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego, który sprawował będzie

6. Zmiana na stanowisku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie skutkuje zmianą Umowy. Zamawiający 
o ewentualnej zmianie powiadomi pisemnie Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia w/w 
okoliczności.

7. Opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu określonego w ust. 1, 
spowoduje przesunięcie terminu zakończenia przedmiotu umowy o taką samą ilość dni.

8. Po przejęciu od Zamawiającego placu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu 
umowy pełną odpowiedzialność za przekazany plac budowy.

9. Jako upoważnionego reprezentanta do działania w zakresie realizacji obowiązków umownych strony 
wyznaczają:
- ze strony Zam aw iającego:.............................- ......................... ............................................
- ze strony Wykonawcy: .............................- ......................................................................

§5 .

Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Ustanowienia kierownika budowy w osobie:  ............... .............................................. , posiadającego

uprawnienia budowlane w specjalności   ....... ..............................N r   oraz aktualny wpis
do izby inżynierów ...............................................

2. Zmiana na stanowisku Kierownika Budowy nie skutkuje zmianą Umowy. Wykonawca
0 ewentualnej zmianie powiadomi pisemnie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia 
w/w okoliczności pod warunkiem, że kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać
wymagania postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu w wyniku, którego zawarta została umowa.

3. Zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej.
4. Wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wynikającymi z obowiązujących 

przepisów technicznych, norm techniczno-budowlanych oraz Prawa Budowlanego, a także zasadami 
rzetelnej wiedzy technicznej.

5. Organizacji i urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt, tj. do :
a) ponoszenia bieżących kosztów tego zaopatrzenia,
b) ochrony mienia i zabezpieczenia p.poż.,
c) ustalenia i utrzymania ogólnego porządku na placu budowy i terenie bezpośrednio przylegającym do 

placu budowy,
d) ostatecznego uporządkowania terenu budowy nie później niż w terminie odbioru końcowego.

6. Pozyskania i dostaw na plac budowy, na własny koszt, w zakresie i terminach gwarantujących 
wykonanie robót, materiałów i urządzeń spełniających wymogi Ustawy „Prawo Budowlane”
1 przepisów szczególnych oraz zapewniających uzyskanie standardów jakościowych określonych 
w dokumentacji projektowej.

7. Nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy.
8. Prowadzenia na bieżąco, przechowywania i udostępniania upoważnionym przedstawicielom 

Zamawiającego dokumentacji budowy, na którą składają się:



- dziennik budowy,
- dokumentacja wbudowanych wyrobów budowlanych (deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty),
- protokoły odbiorów robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencja przechowywana na budowie związana z realizacją przedmiotu umowy.

9. Przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy (zgodnego z umową i ze stanem faktycznym 
zgłoszenia gotowości do odbioru) najpóźniej w terminie określonym w § 4 ust. 3.

10. Naprawy dróg leśnych zniszczonych w związku z realizacją przedmiotu umowy.
11. Zapewnienie Zamawiającemu i wszystkim upoważnionym przez niego osobom i innym uczestnikom 

procesu budowlanego oraz audytorom i kontrolującym dostępu do terenu budowy i każdego miejsca, 
gdzie roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy będą wykonywane.

12. Informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie 
Zamawiającego.

§ 6 .
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach:

a) w przypadku niedotrzymania terminów zakończenia prac w określonych w § 4 ust. 3 (brak 
zgodnego z umową i ze stanem faktycznym zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego)
w wysokości 0,20% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

b) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 
rękojmi za wady lub w okresie gwarancji: w wysokości 0,20% wartości wadliwego elementu, 
licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad; za element należy rozumieć pozycję kosztorysu 
ofertowego do przetargu.

c) 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w sytuacjach opisanych w przepisach kodeksu 
cywilnego.

d) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,20% wartości brutto umowy Wykonawcy
z Podwykonawcą za każdy dzień zwłoki w terminie, o którym mowa w umowie Wykonawcy 
z Podwykonawcą.

e) nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany 
w wysokości 1000 zł.

f) nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w wysokości 1000 zł.

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1000 zł.
h) za każdorazowe nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów, oświadczeń lub dowodów, 

o których mowa w § 20 niniejszej umowy- w wysokości 1 000,00 zł.
2. W przypadku dochodzenia kary z tytułu rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara tylko z tytułu 
rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych, o których mowa wyżej.

4. Wszelkie kary umowne należne w oparciu o postanowienia niniejszej umowy trwają pomimo 
odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych wymienionych w ust. 1 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

6. Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, ani z innych 
zobowiązań umownych.

§ 7 .
1. Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy terminy wykonania robót zanikających oraz robót 

ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Zamawiającego/ 
Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 dni 
roboczych.



2. Wykonanie robót o których mowa w ust. 1 stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub 
protokolarnie, jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru lub inne przepisy 
techniczno -  budowlane .

§8 .
1. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru robót.
2. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przed odbiorem przewidziane w przepisach próby 

i sprawdzenia powierzonych do wykonania robót, o czym zawiadomi Zamawiającego wpisem do 
dziennika budowy w terminie nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym terminem na dokonanie 
prób. Gotowość do dokonania prób i sprawdzeń musi być potwierdzona przez Zamawiającego/ 
Inspektora Nadzoru.

3. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób 
i sprawdzeń, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności 
wpisu ze stanem faktycznym musi zostać dokonane przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru.
0  zakończeniu prac i osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 
Zamawiającego na piśmie.

4. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu, najpóźniej 
w dniu odbioru końcowego, dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 
przedmiotu odbioru, a w szczególności:
a) dziennika budow y,
b) dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, 

potwierdzonymi przez kierownika budowy 1,
c) atestów, deklaracji zgodności i świadectw jakości na wbudowane materiały i urządzenia, 

certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo Budowlane 1,

d) oświadczenia w trybie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
e) inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej zgodnie z § 16 ust. 1, pkt b umowy 

-  2 egzemplarze złożone w zeszyt formatu A-41,
5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie 14 dni od daty pisemnego 

zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.

§ 9 .
1. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru, który powinien zawierać ustalenia poczynione 

w toku odbioru.

2. Protokół odbioru podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia 
odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru.

§10 .
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia -  Zamawiający może 
odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i wyznaczyć na to termin.

§11 .
1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru, wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający 

może:
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć 

wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej
1 estetycznej,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:
■ odstąpić od umowy w terminie dwóch miesięcy od daty zakończenia protokołu odbioru, 

zawiadamiając o tym właściwy organ nadzoru budowlanego,
■ iub żądać wykonania, na koszt Wykonawcy, przedmiotu umowy od nowa, zachowując w obu 

przypadkach prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia
i istnienia wad.

2. Wadą nienadającą się do usunięcia jest wada, której naprawa, usunięcie lub doprowadzenie do stanu 
bez wady stanowi koszt większy niż 70% wartości umowy lub taka, której z przyczyn technicznych nie 
da się usunąć bez względu na koszty.



1. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy przez o k res  lat.

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie .....  lat licząc od dnia zakończenia czynności
odbioru i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. Na tę okoliczność w dniu zakończenie 
czynności odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną.

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
4. Usunięcie wad zostanie potwierdzone protokolarnie przez Wykonawcę i Zamawiającego, w terminie 

uzgodnionym przez obie strony.

§13.
1. Zamawiający uprawniony jest do wykonania robót budowlanych na koszt i ryzyko Wykonawcy 

w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad zgodnie z zasadami określonymi w § 12 lub w trakcie 
protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad ujawnione zostanie, iż którakolwiek z wad nie została 
usunięta skutecznie.

2. Zamawiający uprawniony jest do wykonania robót budowlanych na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 
konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.

§14.
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia

umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 w formie ......................................  w kwocie:
............................... zł (słow nie:..............   ).

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 
148 ust. 1 pkt 2 - 5  ustawy Prawo zamówień publicznych, zabezpieczenie to na rzecz Beneficjenta 
(Zamawiającego) jest nieodwołalne i bezwarunkowe.

3. Zamawiający zwróci 70 %  zabezpieczenia tj...................................  zł w ciągu 30 dni od dnia odbioru
końcowego robót. Pozostałe 30 % zabezpieczenia tj.................................  zł Zamawiający zwróci w ciągu
15 dni po upływie okresu rękojmi oraz ustanowionej gwarancji na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu 
zamówienia musi obejmować czas niezbędny na dokonanie odbiorów końcowego.

5. W przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy, określonego w § 4 ust. 3 na podstawie aneksu. 
Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem aneksu do umowy do przedłożenia gwarancji 
z terminem odpowiednio wydłużającym okres zabezpieczenia pod rygorem odstąpienia od umowy 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

6. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się należycie z wykonania umowy lub obowiązków wobec 
Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji, kwota zabezpieczenia przeznaczonego 
do zwrotu ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o wartość roszczeń Zamawiającego wobec 
Wykonawcy z tego tytułu.

§15.
Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonanych prac.

§16.
1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury
końcowej. Wykonawca wystawi fakturę po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy w następujący
sposób:
Nabywca: Gmina Rząśnik, 07- 205 Rząśnik, ul. Jesionowa 3, NIP 762-19-01-370;
Odbiorca: Urząd Gminy Rząśnik, 07-205 Rząśnik, ul. Jesionowa 3.
Załączniki do faktury stanowią:

a. protokół końcowy odbioru robót
b. operat kolaudacyjny wraz z inwentaryzacją powykonawczą
c. kosztorys powykonawczy podpisanym na dowód sprawdzenia wykonania robót zgodnie

z kosztorysem ofertowym umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i kierownika budowy.

§12.



2. Strony ustalają, że termin zapłaty faktury końcowej Wykonawcy będzie wynosić 30 dni licząc od dnia 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, 
przelewem na konto Wykonawcy.
3. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 17.
Za roszczenia osób trzecich wynikłe z nienależytego wykonania umowy odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca.

§ 18.

1. Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego wymaga zgody 
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający nie odpowiada w stosunku do Wykonawcy za zadośćuczynienie przekazowi także 
w przypadku, gdy Zamawiający jest dłużnikiem Wykonawcy w stosunku do przekazanego świadczenia.

§ 19.
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy.

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem unieważnienia, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność 
wprowadzenia zmian uzasadniona jest którąkolwiek z poniższych okoliczności:
1) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest 

skutkiem zmiany przepisów prawa,
2) zmiany w określeniu stron umowy, o ile zasadność tej zmiany wynika z przepisów prawa na skutek 

np. połączenia, przekształcenia lub zmiany firmy bądź siedziby strony.
3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:

a) jeżeli wykonanie zamówienia dodatkowego (robót dodatkowych) wpłynie na termin wykonania 
zamówienia podstawowego,

b) wystąpienia okoliczności wynikających z „siły wyższej” (np. powodzie, huragany, gwałtowne 
burze) lub istotnie odbiegających od typowych (właściwych) dla danej pory roku i miesiąca 
warunków pogodowych, uniemożliwiających realizację robót przez okres dłuższy niż 2 
tygodnie. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy 
i zaakceptowane przez Zamawiającego/Inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych 
ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub 
zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu umowy.

c) w sytuacji, jeżeli z powodu warunków atmosferycznych wykonanie robót mogłoby grozić 
powstaniem szkody

d) potrzeby opóźnienia rozpoczęcia lub wstrzymania wykonywania robót budowlanych 
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

4) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany wynagrodzenia (ceny), a w przypadku zwiększenia 
wynagrodzenia, pod warunkiem zmiany w planie finansowym właściwego organu jeżeli dla 
należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie 
części robót.

5) konieczności zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane 
w dokumentacji technicznej i ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót,

6) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione warunki 
określone w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na 
piśmie.



1. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
minimum 3 osoby wykonujące bezpośrednie czynności związane z wykonywaniem przedmiotu 
zamówienia polegające na wykonywaniu robót budowlanych, których wykonanie zawiera cechy 
stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -  Kodeks pracy.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogu 

i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogu,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji,

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję 
w' postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. h. 
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy,

§ 21.
„RODO” - 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

§20.



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 Gmina Rząśnik ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik 

reprezentowana przez Wójta Gminy Rząśnik.
— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.1.2019 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

-  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:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
a) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
b) 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,
c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-  nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
b) 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.

§ 22.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

§ 23.
Spory pomiędzy stronami rozstrzygał będzie Sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§ 24.
Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego , 1 dla 
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Załączniki do umowy:



1. Gwarancja na wykonane roboty.
2. Dokumentacja projektowa (przedmiar robót + mapa)
3. Oferta przetargowa Wykonawcy.
4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Załącznik Nr 1 do umowy Nr Umowa Nr 272.6.2019 

GWARANCJA NA WYKONANE ROBOTY

Gwarant :   (wpisać podmiot udzielający
gwarancji)

Roboty: wykonanie robót budowlanych przez Wykonawcę (Gwaranta) na podstawie Umowy
....................................................................................................................................................................... dotyczącej
zadania pn. „W ykonanie ścieżki pieszo-row erow ej w  lesie na odcinku Porządzie - O chudno  
oraz Porządzie - R ząśn ik”, której Inwestorem jest: Gmina Rząśnik, reprezentowana przez Wójta 
Gminy Rząśnik z siedzibą : 07-205 Rząśnik, ul. Jesionowa 3.

Uprawniony z gwarancji: Podmiot, który występuje jako Zamawiający w Umowie jak również każdy
podmiot, na rzecz którego Zamawiający przelał swoje prawa i obowiązki 
wynikające z umowy, a także następca prawny Zamawiającego.

1. Oświadczenie i zapewnienie Gwaranta
Gwarant niniejszym oświadcza i zapewnia Uprawnionego z Gwarancji, że wykonane przez niego roboty 
objęte przedmiotem umowy zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z umową, dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a także zgodnie z najlepszą wiedzą 
Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez 
niniejszą Gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady robót powstałe na 
skutek niezachowania przez Gwaranta któregokolwiek z obowiązków Gwaranta określonych powyżej.

2. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z gwarancji
Gwarant będzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancji za wszelkie wady robót, które wyjdą 
na jaw  po dacie odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora (od Uprawnionego z Gwarancji) -  aż do 
upływu terminu wynikającego z niniejszej Gwarancji.
Odpowiedzialność Gwaranta za wady robót obejmuje zarówno wady robót, które ujawniły się po dacie 
odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora (Uprawnionego z Gwarancji), lecz powstały przed tą 
datą, jak również te wady, które powstały po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora, 
lecz za które odpowiedzialność ponosi Gwarant.
Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji obejmuje obowiązek usunięcia wad robót, które 
zostaną gwarantowi notyfikowane do upływu terminu wynikającego z Gwarancji. W przypadku nie 
usunięcia wad robót w terminie wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji lub gdy wady usunąć się 
nie dadzą Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony do wykonywania uprawnień opisanych poniżej 
w procedurze reklamacyjnej.

3. Termin obowiązywania Gwarancji
Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego 
Inwestycji przez Inwestora i kończy się po upływie ... lat licząc od tej daty.
Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres 
gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę -  obowiązuje okres gwarancji w wymiarze 
równym okresowi gwarancji producenta.

4. Procedura reklamacyjna
Uprawniony z Gwarancji jest obowiązany zawiadomić Gwaranta o dostrzeżonej wadzie robót, która to 
wada wyszła na jaw  po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora -  nie później niż w 
terminie 5 dni roboczych od daty jej dostrzeżenia.



Informacja o dostrzeżonej wadzie robót powinna mieć formę pisemną (list polecony ze zwrotnym 
poświadczeniem odbioru) oraz zawierać wykaz dostrzeżonych wad związanych z wykonanymi przez 
Gwaranta robotami, wskazywać termin i miejsce oględzin, nie krótszy jednakże niż 3 dni od daty 
otrzymania przez Gwaranta pisemnego powiadomienia o wadach oraz zawierać wskazany przez 
Uprawnionego z Gwarancji termin na usunięcie wad, który powinien być wskazany, jako termin w 
dniach lub tygodniach od daty podpisania protokołu, o którym mowa niżej.
Istnienie wady stwierdza się protokolarnie.
W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant ma obowiązek być obecny przy spisywaniu protokołu. W 
protokole odnotowany zostanie termin na usunięcie wad robót przez Gwaranta liczony od daty 
podpisania protokołu. Ewentualny brak obecności Gwaranta przy spisywaniu protokołu Gwarant 
uzasadni, udokumentuje i uprzednio notyfikuje Uprawnionemu z Gwarancji. W przypadku
niewykonania tego obowiązku przez Gwaranta, Gwarant upoważnia Uprawnionego z Gwarancji do 
odnotowania tego faktu w protokole i wykonywania uprawnień z niniejszej Gwarancji przez
Uprawnionego z Gwarancji w sposób, w jaki Uprawniony z Gwarancji powinien je  wykonywać w 
przypadku odmowy przez Gwaranta usunięcia wad.
Jeśli Gwarant uzasadni i udokumentuje Uprawnionemu z Gwarancji przyczyny z powodu, których nie 
mógł być obecny w dniu i w miejscu wyznaczonym na podpisanie protokołu, Uprawniony z Gwarancji 
ma prawo wyznaczyć nowy termin podpisania protokołu. Ponowny brak obecności Gwaranta z 
jakiejkolwiek przyczyny przy podpisywaniu protokołu upoważnia Uprawnionego z Gwarancji do 
wykonywania uprawnień jak wyżej, tj. do wykonywania uprawnień z Gwarancji w sposób, jakby
Gwarant odmówił usunięcia wad.
Usunięcie wad robót przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Inwestora w terminie 7 
dni od dnia pisemnego zgłoszenia usunięcia wad przez Gwaranta.
Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia wad, a z protokołu wynika, że są to wady, za które odpowiedzialność 
ponosi Gwarant (za odmowę usunięcia wad uważana będzie również odmowa podpisania przez 
Gwaranta protokołu, o którym mowa wyżej), nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez 
Uprawnionego z Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony usunąć wady na koszt i 
ryzyko Gwaranta.
Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Uprawnionego z gwarancji wynikających z Umowy.

Podpis Gwaranta:



Przedmiar

Lp- Podstawo | Opis i  wyliczenia \ j.m . j Paszcz. | Razem

i J u t e m m i R  & ie £ fc c  e k ' i ś m - w u u t o u i &  <a Łea&  >va o d i f l i i Ł  f t m a d a A r & J u u i w ? .  c m jz , fo o ia d u e  " H i a t o Z L
i KNR 2-01 0119- 

03
Roboty pomiarowe plrz\ liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w 
terenie równinnym

km

5,36525 km 5,3/
RAZEM 5,37

2 KNR-W 2-01 
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem w miejsce utylizacji 
dostępne Wykonawcy wraz z utylizacją.

szt.

395,00 szt. 395,0C
RAZEM 395,00

3 KNR-W 2-01 
0201-10

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km. Pozycja obejmuje zebranie 
humusu na gł. 20cm i wywóz w miejsce dostępne Wykonawcy

m3

Ścieżka pieszo-rowerowa: 
5365,25 * 2,3 * 0,2 
Przepusty:

(3 + 5  + 5) * 0 ,8 *  1,0

m3

m3

2 468,02 

10,40
RAZEM 2 4 78,42

4 KNNR 6 0104- 
01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

5365,25 * 2,30 m 2 12 340,08
RAZEM 12 340,08

5 KNNR 6 0106- 
06

Warstwy z kruszywa naturalnego zagęszczane mechanicznie o grubości 
20 cm, Kruszywo naturalne frakcji 0/31,5mm

m2

5365,25 * 2,30 m2 12 340,08
RAZEM 12 340,08

6 KNNR 6 0605- 
03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 
lub alternatywnie obrukowanie kamieniem polnym na ławie betonowej 
gr. lOcm, w ilości 4 m2 na stronę przepustu

szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

7 KNNR 6 0605- 
06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 40 cm, SN8. 
Pozycja zawiera również zasypanie przepustu wraz z zagęszczeniem.

m

5 + 5 + 3 m 13,00
RAZEM 13,00

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4622
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