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Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Boguty-Pianki

ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45

07 - 325 Boguty-Pianki        NIP 7591625622             REGON 450670090

fax: (86) 277 50 03, adres strony internetowej: www.gmina-boguty-pianki.pl                                                       

BIP http://boguty-  p  ianki.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo  zamówień  publicznych,  zwanej  dalej  ustawą Pzp (t.j.  Dz.  U.  z  2018 r.  poz.  1986 ze  zm.),  oraz  aktów

wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w

art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (tzw. Procedury odwróconej),  czyli Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest „ Budowa drogi gminnej od m. Tymianki-Skóry do dr. wojewódzkiej Nr 694”.

2. Zakres robót obejmuje między innymi:

1) roboty  przygotowawcze;

2) roboty ziemne;

3) odwodnienie korpusu drogowego;

4) podbudowa;

5) nawierzchnia;

6) roboty wykończeniowe;

7) oznakowanie;

8) inne roboty

Na przedmiotowej drodze o łącznej długości 674,00 mb planuje się:

- wykonanie nawierzchni  z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4cm – warstwa ścieralna - AC 11S, 

-wykonanie nawierzchni  z mieszanek mineralno-abitumicznych sfaltowych gr. 4cm - warstwa wiążąca- AC 11W, 

-wykonanie podbudowy betonowej - stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji – z 

kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego o Rm = 2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm,

-wykonanie poboczy z pospółki z dod. 35% kruszywa łamanego szerokość 1,00m, 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ dokumentacji projektowej  oraz

przedmiarze robót.

4. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści SIWZ oraz dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu 

zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub 
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szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - 

Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych 

w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych 

odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry 

wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i 

funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy 

producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, 

materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, 

technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach 

użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom 

itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy,

technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii

itp. opisanych w SIWZ za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.

5. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia dotychczasowemu

wykonawcy  robót  budowlanych,  zamówienia  polegającego  na  powtórzeniu  podobnych  robót  budowlanych.  W

zakresie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, których łączna wartość nie przekroczy 50  000,00 zł

netto. Zastosowanie będzie miał wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

6. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówien publicznych Zamawiający wymaga przez okres 

realizacji zamównienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –  Kodeks Pracy osób 

wykonujących czynności związanych z; obsługą równiarki i obsługąwalca .

7. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45233120-6 -Roboty w zakresie budowy dróg;

45233290-8 -Instalowanie znaków drogowych.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 30.06.2020 r.

V.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków,

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w ust. 2, które również zostały określone w ogłoszeniu o 

zamówieniu, zgodnie z art.22 ust.1 pkt 2 i ust.1b pkt2 i 3 Pzp w zakresie .

2.  O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  sie  wykonawcy  którzy spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu

dotyczące:
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2.1  Kompetencji  lub  uprawnienia  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile  wynika  to  z

odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub

zdolność  kredytową  w  wysokości,  co  najmniej  100.000,00  zł  (słownie:  sto  tysięcy  złotych)  w  okresie  nie

wcześniejszym  niż  1  miesiąc  przed  upływem  terminu  składania  ofert lub  posiada  ubezpieczenie  od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na

wartość co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) lub wykaże, że polega na zdolnościach finansowych

w wysokości co najmniej 100.000,00 zł innego podmiotu zapewniających wykonanie zamówienia.

2.3  Zdolność techniczna lub zawodowa. 

2.3.1 Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy-  w  tym  okresie,  wykonał   co  najmniej  1

zamówienie polegające na: budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie dróg lub drogi o wartości co najmniej 

50 000,00 zł. 

2.3.2  Dysponują odpowiednim potencjałem zdolności zawodowej do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie

spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia dysponował będzie przynajmniej jedną osobą,

która będzie brała udział  w  realizacji  zamówienia - kierownika budowy, posiadającą uprawnienia  budowlane do

kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności drogowej  lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia  do

kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w branży drogowej,  które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów;

W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż

złoty polski Zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o

zamówieniu.

3.  Zamawiający oceni  spełnianie  warunków udziału  na podstawie  dokumentów,  o których  mowa  w rozdz.  VII

niniejszej SIWZ.

4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,

jeżeli  zaangażowanie  zasobów technicznych  lub  zawodowych  wykonawcy w  inne  przedsięwzięcia  gospodarcze

wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. 2

stosownych  sytuacjach  oraz  w  odniesieniu  do  całego  zamówienia  lub  jego  części  polegać  na  zdolnościach

technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,  niezależenie  od

charakteru prawnego łączących go  z  nim stosunków prawnych.  W  związku z tym wykonawca 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.
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6.  Wykonawca, który polega za zasobach innego podmiotu w zakresie zdolności  technicznej  i  zawodowej musi

zapewnić jego bezpośredni udział w realizacji zamówienia.

7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,  odpowiada solidarnie z

podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

8.  Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa  podmiotu,  na  którego

zdolności  wykonawca  się  powołuje,  nie  potwierdzają  spełnienia  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,  zamawiający żąda, aby wykonawca w

terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)  zobowiązał  się do osobistego wykonania zamówienia,  jeżeli  wykaże zdolności  techniczne lub zawodowe lub

sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust.1 Pzp.

9. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający

żąda  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  umowy  regulującej  współpracę  tych

wykonawców zgodnie z art. 23 ust. 4 Pzp. 

10.  Wykonawca  jest  zobowiązany  wykazać  odpowiednio,  nie  później  niż  na  dzień  składania  ofert,  spełnianie

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp., i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków,

o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp., zgodnie z art. 26 ust. 2a Pzp. 

11. Z postępowania zostanie wykluczony wykonawca wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1

pkt. 12 – 23.

12. . Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub

ekonomicznej  wymaganych  przez  zamawiającego,  może  złożyć  inny dokument,  który  w wystarczający  sposób

potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji,

zgodnie z art. 26 ust. 2c Pzp.

13. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp.

14.  Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu najpierw dokonana zostanie  ocena ofert, a  następnie

zbadane zostanie czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ustawy ust.1  Pzp).

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.

Zamawiający nie stosuje w niniejszym postępowaniu podstaw wykluczenia o których mowa  art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp.

VII.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów,  potwierdzających spełnianie  warunków udziału w postępowaniu

oraz potwierdzających brak podstaw wykluczenia.

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć  wykonawcy w celu potwerdzenia spełniania warunków

udziału w postepowaniu:
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1.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest  dołączyć   aktualne na  dzień składania  ofert  oświadczenia o treści

zgodnej z wzorami stanowiącymi załącznik nr 2 i 3:

1.1.1 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (Załącznik nr 2); 

1.1.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3). 

1.2  W przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  wykonawców  oświadczenia,  o  których  mowa

powyżej w pkt. 1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia  oraz  spełniania  w zakresie,  w jakim powołuje  się  na  ich zasoby – warunków udziału  w

postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa powyżej w pkt. 1.1. 

1.4 Wykonawca,  który zamierza  powierzyć  wykonanie części  zamówienia  podwykonawcom, w celu wykazania

braku  istnienia  wobec  nich  podstaw  do  wykluczenia  z  udziału  w  postępowaniu,  zamieszcza  informacje  o

podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa powyżej w pkt. 1.1. 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust.1

pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu informację o przynależności lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 roku o ochronie konkurencji  i  konsumentów (Dz.  U.  nr  50 poz.  331 ze zm.)  –zgodnie  z  wzorem

stanowiącym  Załącznik Nr 4 do SIWZ. Razem ze złożeniem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może

złożyć informację o braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą. 

 3.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  składanych  przez  wykonawcę  na  wezwanie  zamawiającego  w  celu

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (art. 26 ustawy Pzp). 

3.1.  Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia  może  wezwać  wykonawcę,  którego  oferta  została  najwyżej

oceniona,  do  złożenia  w  wyznaczonym terminie,  nie  krótszym  niż  5  dni,  aktualnych  na  dzień  złożenia  oferty

następujących oświadczeń i dokumentów: 

3.1.1 Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej,

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 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 (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ);
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3.1.2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  w szczególności  odpowiedzialnych za

świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;

3.1.3  Oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia wzór zawarty w załączniku nr 7 do SIWZ;

3.1.4  Informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  w  których  Wykonawca  posiada

rachunek,  potwierdzającą  wysokość  posiadanych  środków  finansowych  albo  zdolność  kredytową  Wykonawcy,

wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert lub opłaconą polisę, a w przypadku

jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min 100.000,00 PLN

(sto tysięcy),

3.1.5  Jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  Wykonawca  nie  może  przedstawić  dokumentów  dotyczących  sytuacji

finansowej  i  ekonomicznej  wymaganych  przez  Zamawiającego,  może  przedstawić  inny  dokument,  który  w

wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń o których mowa w pkt. 1 oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w art. 25ust. 1 ustawy lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia

postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez

Zamawiającego wątpliwości,  Zamawiający wezwie do ich złożenia,  uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia , uzupełnienia lub poprawienia lub

udzielenia  wyjaśnień  oferta  wykonawcy  podlegałaby  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie

postępowania.

5. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający

wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych pod-

miotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy kopie dokumentów do-

tyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez

wykonawcę albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego-

odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

7.  Oświadczenia  dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących  wspólnie i  innych podmiotów na których

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale.

Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zo-

bowiązanie, o którym mowa w pkt 3 należy złożyć w formie oryginału.

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
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9. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów o których mowa w Rozdzia-

le VII SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz

danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub doku-

menty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wy-

konawca jest zobowiązany do tłumaczenia ich na język polski.

10 Ilekroć w SIWZ a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń

lub też podpisywania za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty powinny

być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (bądź osób) uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonaw-

cy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego wykonawca podlega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi

we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub

sytuacji, którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa.

11. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfiko-

wać osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

12.  Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub  sytuacji polega wyko-

nawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące podwykonawców, składa-

ne są w oryginale. Pozostałe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

13.  W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem na dokumentach tych muszą się znaleźć

podpisy Wykonawcy oraz klauzula „ za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, na-

leży za zgodność z oryginałem poświadczyć każdą stronę dokumentu ewentualnie poświadczenie może się znaleźć

na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron.

14. Wykonawcy mogą wspólnie  ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowa-

niu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

15. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z wykonawców nie może

podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1pkt 12-23 Pzp.

16.  Kosztorys ofertowy   -  Kosztorys należy przygotować wg załączonego przedmiaru robót.  Załącznik nr 9 do

SIWZ

17. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach

technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,  przedstawia  w

szczególności zobowiązanie tych podmiotów zawierające:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2)  sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy  wykonywaniu  zamówienia

publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
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4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,

których wskazane zdolności dotyczą.

18. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych

w art. 13 lub art. 14 RODO  wzór     załącznik nr 12

VIII.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz  przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu
środków  komunikacji  elektronicznej  a  także  wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z
wykonawcami.
1.  Wszelkie  zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  zamawiający  oraz  wykonawcy  mogą

przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście,  za pośrednictwem posłańca, faksem lub drogą

elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i  dokumentów wymienionych w rozdz. VII  niniejszej

SIWZ (również  w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania,  o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp),  dla

których dopuszczalna jest forma pisemna.

2.  W  korespondencji  kierowanej  do  zamawiającego  wykonawca  winien  posługiwać  się  znakiem  sprawy

GKW.271.1.2019.

3.  Zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę pisemnie winny być

składane na adres: Urzędu Gminy Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45, 07-325 Boguty-Pianki „dotyczy

postępowania: GKW.271.1.2019”.

4.  Zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  przekazywane przez  wykonawcę drogą  elektroniczną

winny być kierowane na adres: ugbogut  @wp.pl, w korespondencji związanej  z niniejszym postępowaniem w tytule

wiadomości e-mail należy wpisać Zamówienie publiczne „ Budowa drogi gminnej od m. Tymianki-Skóry do dr.

wojewódzkiej Nr 694”  lub faksem na nr  ( 86) 277 50 03.

5.  Wszelkie  zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  oraz  informacje  przekazane za  pomocą  faksu  lub  w  formie

elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego  potwierdzenia faktu ich otrzymania. W razie

niepotwierdzenia przez wykonawcę otrzymania wiadomości zamawiający domniemywa, że pismo wysłane przez

zamawiającego na numer faxu podany przez wykonawcę lub na podany kontakt elektroniczny zostało mu doręczone

w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

7.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do  zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym

upływa połowa terminu składania ofert, zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni

przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o

którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić

wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą

należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.
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10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Eugeniusz Bogucki, 

Podinspektor UG Boguty-Pianki.

IX. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
W  przedmiotowym  postępowaniu  zamawiający  nie  przewiduje  udzielania  zaliczek  na  poczet  wykonania

zamówienia.

XI. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. 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 o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XII. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1)   formularz  ofertowy zaleca  się  sporządzić  z  wykorzystaniem wzoru  stanowiącego  załącznik nr  1  do SIWZ,

zawierający w szczególności:  wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia,   łączną cenę  ofertową  brutto  za

zadanie,  zobowiązanie  dotyczące  terminu  realizacji  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności,

oświadczenie  o okresie  związania  ofertą  oraz  o  akceptacji  wszystkich  postanowień  SIWZ i  wzoru  umowy bez

zastrzeżeń,a także informację, którą część zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;

2)  aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w  zakresie wskazanym w załączniku  nr 2 i 3 do SIWZ, w  tym

dotyczące podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia;

3)  w  przypadku powoływania się  na  zasoby podmiotu trzeciego  zobowiązanie tego  podmiotu do udostępnienia

swoich zasobów;

4) pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę

przez ustanowionego pełnomocnika;

5) w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa

w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

6) kosztorys ofertowy; 

2.  Oferta  musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania,  komputerze lub inną trwałą i  czytelną

techniką oraz podpisana przez osobę(y)  upoważnioną do  reprezentowania wykonawcy na zewnątrz  i  zaciągania

zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3.  W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę

niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy,  należy do oferty dołączyć  stosowne

pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
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4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem

oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.

6.  Zaleca się,  aby każda  zapisana strona  oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a  cała oferta  wraz z

załącznikami  była  w  trwały  sposób  ze  sobą  połączona  (np.  zbindowana,  zszyta  uniemożliwiając  jej  samoistną

dekompletację).

7.  Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez

osobę podpisującą ofertę.

8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

…………………………………….
(nazwa firmy, adres, kontakt)
                                                                                          

Gmina  Boguty-Pianki
ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45

                                                                                       07-325 Boguty-Pianki

Oferta na  „ Budowa drogi gminnej od m. Tymianki-Skóry do dr. wojewódzkiej Nr 694”
NIE OTWIERAĆ przed  3.10.2019 r. godz. 11:30

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o

zamówienie  publiczne  są  jawne  i  podlegają  udostępnieniu  od  chwili  ich  otwarcia,  z  wyjątkiem  informacji

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie

mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10.  Zamawiający  zaleca,  aby  informacje  zastrzeżone,  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  były  przez  wykonawcę

złożone  w  oddzielnej  wewnętrznej  kopercie  z  oznakowaniem „tajemnica  przedsiębiorstwa”,  lub  spięte  (zszyte)

oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią

tajemnicę  przedsiębiorstwa  oznaczać  będzie,  że  wszelkie  oświadczenia  i  zaświadczenia  składane  w  trakcie

niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

11.  Zastrzeżenie  informacji,  które  nie  stanowią  tajemnicy przedsiębiorstwa  w rozumieniu  ustawy o  zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji  będzie traktowane,  jako bezskuteczne  i  skutkować będzie zgodnie z  uchwałą SN z 20

października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

12. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy

Pzp,  a  złożone  przez  niego  wyjaśnienia  i/lub  dowody stanowić  będą  tajemnicę  przedsiębiorstwa w  rozumieniu

ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  wykonawcy  będzie  przysługiwało  prawo  zastrzeżenia  ich  jako

tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy

wykonawca  oprócz  samego  zastrzeżenia,  jednocześnie  wykaże,  iż  dane  informacje  stanowią  tajemnicę

przedsiębiorstwa.
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13.  Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany,  poprawki,  modyfikacje  i  uzupełnienia  do  złożonej  oferty  pod

warunkiem, że  zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania

ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w

kopercie  odpowiednio oznakowanej  napisem „ZMIANA”.  Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy

otwieraniu oferty  wykonawcy, który wprowadził  zmiany i  po  stwierdzeniu poprawności  procedury dokonywania

zmian, zostaną dołączone do oferty.

14.  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie

pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie

„WYCOFANIE”.  Koperty oznakowane w ten  sposób będą  otwierane  w pierwszej  kolejności  po  potwierdzeniu

poprawności postępowania  wykonawcy oraz zgodności  ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie

będą otwierane.

15. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków

udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,  zamawiający przyjmie średni kurs publikowany

przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

16. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie 

odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ 

należy zatem wyjaśnić z zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdz. XIII 

niniejszej SIWZ.

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: w Urzędzie Gminy Boguty-Pianki, ul. Aleja Papieża Jana 

Pawła II 45, w pokoju nr 107 – Sekretariat Urzędu Gminy Boguty-Pianki do dnia 3.10.2019 r. do godz. 11:00.

2. Zamawiający otworzy oferty w swojej siedzibie, w pokoju nr 111 – sala konferencyjna w dniu 3.10.2019 r.,           

o godz. 11:30.

3. Informacja z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

4. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Za realizację zamówienia ustala się wynagrodzenie kosztorysowe.

2.  Wynagrodzenie dla  zadania należy wpisać w formularzu ofertowym w zapisie liczbowym i słownym - wyrażone

w setnych częściach złotego,  tj.  do drugiego miejsca po przecinku.  Następnie,  na potrzeby oceny ofert,  należy

zsumować kwoty netto + VAT = brutto za  zadanie i kwotę w zapisie liczbowym i słownym wpisać  w formularzu

ofertowym. Kwota brutto  zadania będzie podlegać ocenie w kryterium cena.

3. Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej,  przedmiaru robót oraz

załączony do oferty.

4. Wszelkie rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.

5.  Wykonawca  przy  wyliczeniu  wynagrodzenia  powinien  uwzględnić  koszt  wykonania  wszelkich  robót

towarzyszących oraz robót dodatkowych związanych z organizacją i zabezpieczeniem placu budowy, jak również

wykonanie wszelkich badań niezbędnych do dokonania odbioru technicznego robót budowlanych, koszty związane z
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obsługą  geodezyjną,  a  także  koszty  doprowadzenia  placu  budowy  do  należytego  stanu,  przygotowanie  oraz

wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

6. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, na

podstawie następujących kryteriów:

cena ofertowa brutto-C  60%

okres gwarancji -G 40%

Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:

1) cena ofertowa brutto (C) – maksymalnie 60 punktów;

liczba punktów w kryterium cena = cena brutto najniższej zaproponowanej oferty/cena brutto najwyższej

zaproponowanej oferty * 60

C – liczba punktów oferty badanej za cenę,

Cmin – najniższa cena brutto wśród ofert badanych,

Cbadanej – cena brutto oferty badanej,

2) okres gwarancji (G) – maksymalnie 40 punktów;

kryterium „okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie długości okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu

zamówienia, zadeklarowanej przez wykonawcę w formularzu oferty:

Wykonawca, który zadeklaruje okres gwarancji:

  do 36 miesięcy – otrzyma 0 punktów;

  od 37 do 59 miesięcy – otrzyma 20 punktów;

  od 60 miesięcy i dłużej – otrzyma 40 punktów.

2.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta  wykonawcy,  który uzyska łącznie największą liczbę punktów /P/

stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym

wzorem:

P = C + G

gdzie:

P – liczba punktów uzyskanych w dwóch kryteriach oferty badanej;

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena;

G – liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji.

3. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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4. Zamawiający zastrzega, że oferta, której cena będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia zostanie

odrzucona. W celu ustalenia czy oferta zawiera  rażąco niską cenę zamawiający zażąda stosownych wyjaśnień. Na

wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowana cena nie jest rażąco niska.

XVI.  Informacja  o  formalnościach  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.  Przed  podpisaniem umowy z  wykonawcą  zobowiązany jest  on  dostarczyć  zamawiającemu wzór  dokumentu

zabezpieczenia do zatwierdzenia - w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna.

2.  Jeżeli  oferta,  którą  zamawiający  wybrał  w  celu  realizacji  przedmiotu  zamówienia  została  złożona  przez

wykonawców  występujących  wspólnie,  zamawiający  żąda  przedstawienia  umowy  regulującej  współpracę  tych

podmiotów.

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w

ofercie, przed podpisaniem umowy na rachunek bankowy zamawiającego nr 17 8747 1018 0260 1544 2000 0020.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub

kilku z następujących form:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) 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 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804, ze zm.).

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o

których mowa w  art. 148 ust.  1. Taka zmiana musi być dokonana  z  zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokości.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone na następujących warunkach:

1) 70% całości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za

należycie wykonane;

2) pozostałe 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

6.  Kwoty zabezpieczenia podlegające zwrotowi ulegają zmniejszeniu przy zwrocie z tytułu potrąceń za złą jakość

przedmiotu  zamówienia,  niedotrzymanie  terminu  realizacji  umowy  lub  nakładów  poniesionych  przez  samego

zamawiającego na usunięcie wad, jeżeli nie dokonał tego wykonawca robót.

XVIII. Wzór umowy.
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
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2. Wzór umowy zawiera wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo.

3.  Umowa o realizację przedmiotu zamówienia z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta na takich warunkach,

jakie wynikają ze wzoru.

4. Zmiana umowy.

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania

zmiany  zawartej  umowy w  stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy.  W

szczególności dopuszczalne są zmiany:

1) dotyczące terminu realizacji umowy w przypadku:

a) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn niewynikających z winy stron umowy;

b)  wstrzymania  robót  przez  właścicieli  działek  przyległych  do  przebudowywanej  drogi  i  w  związku  z  tym

konieczności dodatkowych uzgodnień;

c)  wystąpienia  konieczności  wykonania  robót  zamiennych  lub  innych  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu

umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub

opóźniają realizację przedmiotu umowy;

d) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną;

e)  wystąpienia warunków gruntowo-wodnych uniemożliwiających wykonanie robót  terminowo i  zgodne ze sztuką

budowlaną;

2) wynagrodzenia, w  wyniku zmniejszenia lub rozszerzenia zakresu zamówienia, przy  czym każda zmiana winna

być poprzedzona protokołem konieczności i rozliczona kosztorysem powykonawczym na podstawie cen podanych w

kosztorysie  ofertowym; jeżeli w kosztorysie ofertowym nie ma pozycji, którymi można byłoby wyliczyć należne

wynagrodzenie  wykonawcy  za  wykonanie  robót  budowlanych,  zostanie  ono  ustalone  z  zastosowaniem

następujących zasad:

a)  jeżeli roboty wynikające z  pkt 2 nie odpowiadają opisowi pozycji w  kosztorysie  ofertowym, ale jest możliwe

ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, wykonawca jest

zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

b) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w lit. a, wykonawca powinien przedłożyć

do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację  ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen

czynników  produkcji  nie  wyższych  od  średnich  cen  publikowanych  w  wydawnictwach  branżowych  (np.

SEKOCENBUD, Orgbud,  Intercenbud,  itp.)  dla województwa,  w którym roboty są wykonywane,  aktualnych w

miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana;

3) osób odpowiedzialnych za kierowanie i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana kierownika budowy w

trakcie realizacji przedmiotu zamówienia musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i  wymaga pisemnego

zaakceptowania przez zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia

propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i  doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od

kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

4) podwykonawcy i zakresu powierzonych mu robót;

5) terminu płatności – w szczególnych przypadkach, bez ponoszenia dodatkowych kosztów;
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6) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamó-

wieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności

dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamó-

wienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiające-

go,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

7) wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, gdy ma go zastąpić nowy wykonawca:

a)  w  wyniku  połączenia,  podziału,  przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji  lub  nabycia  dotychczasowego

wykonawcy  lub  jego  przedsiębiorstwa,  o  ile  nowy wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  nie

zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

8) nieistotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych;

9)  których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w  przepisach wydanych na  podstawie art. 11 ust. 8

ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp, przysługują wykonawcy, a

także  innemu podmiotowi,  jeżeli  miał  interes  prawny  w  uzyskaniu  danego zamówienia  oraz  poniósł  lub  może

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 oraz 198a ust. 1 ustawy Pzp w prowadzonym postępowaniu przysługuje odwołanie i

skarga w ograniczonym zakresie przewidzianym w art. 180 ust. 2.

XX. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym
a wykonawcą.
Rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN (Polskie Nowe Złote).

XXII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXIII. Cesja.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności przez wykonawcę na rzecz osób trzecich.

XXIV. Podwykonawstwo.
1.  Wykonawca może powierzyć  wykonanie  zamówienia  podwykonawcom.  W druku oferty  wykonawca wskaże

część zamówienia, która ma być realizowana przez podwykonawcę.
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2. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zostały określone w § 10 wzoru umowy stanowiącej załącznik

nr 8 do SIWZ.

XXV. Inne.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

Klauzula informacyjna z art. 13 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 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”, informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/;

 inspektorem ochrony danych osobowych w  /nazwa zamawiającego/ jest Pani/Pani  /imię i nazwisko, kontakt:

adres e-mail, telefon/ *;

Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c RODO  w  celu  związanym  z
postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  /dane  identyfikujące  postępowanie,  np.  nazwa,  numer/
prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą  „ Budowa  drogi  gminnej  od  m.
Tymianki-Skóry do dr. wojewódzkiej Nr 694”;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumenta-

cja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień pu-

blicznych (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 prze-

chowywania 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 zamó-

wienia 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 **;
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobo-

wych 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 prze-

twarzanie 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 podsta-
wą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 ____________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu za-
pewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA
Nazwa i adres wykonawcy:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Adres e-mailowy:

Gmina Boguty-Pianki
ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45
07 - 325 Boguty-Pianki        
NIP 7591625622

Oferta w postępowaniu o nazwie  „ Budowa drogi gminnej od m. Tymianki-Skóry do dr.
wojewódzkiej Nr 694”.
Na podstawie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego _ _ _ _ r. w Biuletynie Zamówień  
Publicznych pod numerem _ _ _ _:
1. Oferujemy wykonanie roboty budowlanej pt. „ Budowa drogi gminnej od m. Tymianki-
Skóry do dr. wojewódzkiej Nr 694” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 
postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogólnymi warunkami umowy za
cenę brutto (z podatkiem od towarów i usług – VAT)….……zł (słownie :
……………………………………………………………………) w tym wartość netto…………
zł (słownie :……………………………………………………………………)  oraz podatek 
VAT……% wysokości…………….zł(słownie…………………………………….) .
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia …………………(nie dłużej
niż do 30.06.2020 r).
3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia i realizacji świadczenia umownego.
4. Udzielamy gwarancji na wykonane prace na okres ………miesięcy. Termin okresu gwarancji
biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót będących przedmiotem umowy.

5. Oświadczamy, że jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorcą: tak/nie (niewłaściwe skreślić).

6. Oświadczamy, że oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

7. Oświadczamy, że:

1) zapoznaliśmy się z zakresem prac do wykonania,  dokonaliśmy przeglądu terenu robót
budowlanych  oraz  pozyskaliśmy  wszelkie  informacje  konieczne  do  zrealizowania
przedmiotu  zamówienia  i  uznajemy,  że  nieznajomość  powyższego  stanu  nie  może  być
przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych;

2) udzielamy 5-letniej rękojmi za wady; termin rękojmi biegnie od daty końcowego odbioru
robót będących przedmiotem umowy;

3) w razie wyboru naszej oferty wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 5 % ceny brutto podanej w naszej ofercie zgodnie  
z wytycznymi zawartymi w SIWZ;
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4) w razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 
zawartych we wzorze umowy oraz w miejscu i terminie określonym przez 
zamawiającego oraz rozliczenia zadania ;

5) akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z całą specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz
z  dodatkami  i  nie  wnosimy w stosunku  do tych  dokumentów żadnych  uwag.  W przypadku
wyboru  naszej  oferty  podpiszemy  umowę  na  warunkach  nie  mniej  korzystnych  dla
zamawiającego w terminie zaproponowanym przez zamawiającego nie  później  jednak niż  do
końca okresu związania ofertą.  
10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.

11. Oświadczamy, że nie uczestniczymy w żadnej formie w jakiejkolwiek ofercie dotyczącej tego
postępowania.
12.  Informujemy,  że  zamierzamy/nie  zamierzamy  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia
podwykonawcy. Zakres prac powierzonych podwykonawcy (jeżeli jest to wiadome należy podać
również dane proponowanych podwykonawców): 

…………………………………...…………………………………………………

13. Integralną częścią oferty są dokumenty wymagane w rozdziale VII ust 3 SIWZ:
14.  Ofertę niniejszą składamy na  ……….. kolejno ponumerowanych stronach.

Miejscowość, data

Podpisano (imię, nazwisko i podpis.……………………………… 
 (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie)

____________________________
* Wykonawca może zmienić kolejność załączników do oferty oraz załączyć do oferty jeszcze inne
dokumenty.
** Wykonawca nie musi stosować się dokładnie do wzoru zawartego w dodatku do specyfikacji, ale w
załączniku opracowanym przez wykonawcę muszą się znaleźć jednoznacznie sformułowane wszystkie
element oświadczenia, którego wzór zamawiający dołączył do specyfikacji.
*** Wykonawca może nie załączać tego załącznika, jeżeli nie dotyczy on wykonawcy.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

Zamawiający:
……………………………………………

…………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

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 PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.  ………………………………………………………………….…………. (nazwa  postępowania),

prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

[UWAGA:  zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie

ww. przepisu]
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2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(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:

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………

(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.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODWYKONAWCY  NIEBĘDĄCEGO  PODMIOTEM,  NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
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Oświadczam,  że  w  stosunku  do  następującego/ych  podmiotu/tów,  będącego/ych

podwykonawcą/ami:  ……………………………………………………………………..….…… (podać  pełną

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

postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (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.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………

(podpis)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający:

…………………………………………

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

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 zamówienia publicznego

pn.  ……………………………………………………………..  (nazwa  postępowania),  prowadzonego  przez

…………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
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Oświadczam,  że  spełniam  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  zamawiającego

w      …………..…………………………………………………..…………………………………………..
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. 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

następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

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

…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
(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.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/

informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Ja/my, niżej podpisany/i

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

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

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

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

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

1. Składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

L
p.

Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1.

2.

…

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

(miejscowość, data) 
                                                                                                       ..................................................................

  podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej  , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.

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

(miejscowość, data)                                                                                               ..................................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  Wykonawcy

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy ....................................................................................................

Adres Wykonawcy…..................................................................................................

Tel. ........................................................ Fax. .............................................................

NIP: ....................................................... REGON: .....................................................

Wykaz  robót  budowlanych w zakresie  niezbędnym do wykazania  spełniania  warunku  wiedzy i  doświadczenia,

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału  w postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy -  w tym okresie,  z  podaniem ich

rodzaju i  wartości,  daty i  miejsca wykonania  oraz  załączeniem dokumentu potwierdzającego,  że roboty zostały

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Lp.
Rodzaj zamówienia

(wyszczególnić rodzaj robót)

Wartość zamówie-

nia

brutto w zł

Data i miejsce

wykonania

W załączeniu

dokument

(potwierdzający,

że roboty zostały

wykonane zgodnie z

zasadami sztuki bu-
dowlanej i prawidłowo

ukończone)

Uwaga.

Dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasada-

mi sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokoły odbiorów itp.).

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

(miejscowość, data)                                                                   

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

(podpis upoważnnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy ....................................................................................................
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Adres Wykonawcy…..................................................................................................

Tel. ........................................................ Fax. .............................................................

NIP: ....................................................... REGON: .....................................................

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami bu-

dowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbęd-

nych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie

do dysponowania tymi osobami

Lp.
Nazwisko i imię lub nazwa

podmiotu
Zakres czynności

Rodzaj posiada-

nych uprawnień,

kwalifikacji. *

Informacja o

podstawie

do dysponowania

Uwaga.

*Dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 

w rozdz. V pkt 2.3. SIWZ uprawnienia. Nie należy w ofercie przedstawiać kopii uprawnień tych osób.

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

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

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

pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy ....................................................................................................

Adres Wykonawcy…..................................................................................................
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Tel. ........................................................ Fax. .............................................................

NIP: ....................................................... REGON: .....................................................

OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, pod nazwą:

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

oświadczam, że wymienione osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.

1. …………………………….…………………………………

(podać imię i nazwisko oraz nr uprawnień)

2. ……….………………….…………………………………...

(podać imię i nazwisko oraz nr uprawnień)

posiada/ją/ wymagane w Rozdziale V SIWZ uprawnienia budowlane. 

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

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Miejscowość, .................................., dnia ...................................

Załącznik nr 8 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy (IPU)
UMOWA NR ………
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W dniu ………………… r. w Bogutach-Piankach, pomiędzy:  Gminą Boguty-Pianki z siedzibą w
Bogutach-Piankach przy ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45, 07-325 Boguty-Pianki, 

NIP 759 162 56 22, Regon 450670090, reprezentowanym przez: 
Jędrzej Michał Drewnowski – Wójt
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Mirosławy Zbrzeźniak
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym 

a  ……………………………………………………………………………….…….................
z siedzibą …...…….………......................................................................................................................
NIP , REGON zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
…………………………..…………………………………………………………………….
………………………………………………..…………………….…………….…………….. 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, wyboru oferty
Wykonawcy, została zawarta umowa następującej treści: 

Przedmiot umowy
§ 1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „ Budowa drogi gminnej od m. 
Tymianki-Skóry do dr. wojewódzkiej Nr 694”, o łącznej długości 674,00 mb; 

§ 2.
Integralnymi częściami składowymi niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1) oferta Wykonawcy; 

2) kosztorys ofertowy; 

3) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

4) specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 

5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 

6) dokumentacja projektowa. 

Przedstawiciele stron
§ 3.

1. Wykonawca wyznacza …………………..…… do kierowania pracami, stanowiącymi przedmiot
umowy. 

2.  W zakresie  realizacji  obowiązków niniejszej  umowy,  w  imieniu  Zamawiającego  Inspektorem
nadzoru będzie …...……………………………………………………………. 

Termin realizacji umowy
§ 4.

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy: 
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1) termin złożenia przez Wykonawcę zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu na drodze gminnej –
14 dni od daty podpisania umowy; 

2) termin przekazania Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiającego – 2 dni od daty złożenia
czasowej organizacji ruchu, o której mowa w ust. 1 pkt 1; 

3) termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę – 7 dni od daty przekazania
mu placu budowy; 

4) termin zakończenia realizacji  przedmiotu umowy – nastąpi do dnia ………….(nie później niż
30.06.2020 r). 

2. Jeżeli wydłużenie terminu realizacji umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
na Wykonawcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich szkód z tym związanych, w tym związanych z
cofnięciem finansowania inwestycji  przez osoby trzecie, bądź obowiązku zwrotu przyznanych już
wcześniej  środków  finansowych  na  realizowaną  inwestycję  przez  osoby  trzecie  do  wysokości
środków cofniętych bądź zwróconych jako niewykorzystane w okresie na jaki zostały przyznane do
wykorzystania. 

3. W przypadku określonym w ust. 2 Zamawiający, może również odstąpić od umowy żądając od
Wykonawcy pokrycia wynikłej stąd szkody. 

Badania kontrolne
§ 5.

1. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania badań kontrolnych przedmiotu zamówienia przez
niezależne laboratorium. 

2.  Zamawiający  dokona  wyboru  niezależnego  laboratorium  branży  drogowej  na  obsługę
laboratoryjną z ramienia Zamawiającego, na zadanie określone w § 1. 

3. Zamawiający może zlecić laboratorium branży drogowej wykonanie badań kontrolnych wszystkich
warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni jezdni, badania składu ziarnowego wbudowanych
materiałów z zakresu zadania określonego w § 1. 

4.  Koszty  związane  z  wykonaniem  pierwszego  badania  kontrolnego  wynikającego  z  przyjętego
rodzaju badań, którego wynik będzie pozytywny lub negatywny, ponosi Zamawiający. 

5.  W  przypadku  ponownego  badania  kontrolnego,  po  pierwszym  badaniu  i  uzyskaniu  wyniku
negatywnego  tego  samego  rodzaju,  koszt  następnych  badań  ponosi  Wykonawca,  według  cen
jednostkowych prac przedstawionych w ofercie laboratorium branży drogowej. 

Wynagrodzenie
§ 6.

1. Stosownie do oferty przedstawionej przez Wykonawcę, a przyjętej przez Zamawiającego, strony
ustalają cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w kwocie ……………….……… PLN netto,
podatek VAT ………………… zł, ogółem kwota brutto ………………………. PLN (słownie: …...
…...........................................), 
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2. Powyższa cena zawiera w sobie koszty związane z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia.
Zadanie  należy  zrealizować  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  obowiązującymi  przepisami.
Zastosowane materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane, w ustawie o wyrobach
budowlanych oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje pełny zakres robót zawartych w dokumentacji
projektowej. 

4.  Wynagrodzenie  Wykonawcy  zostanie  rozliczone  na  podstawie  faktycznie  wykonanych  i
odebranych robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, zgodnie z kosztorysem 
powykonawczym,  opracowanym  przez  Wykonawcę  według  niezmiennych  cen  jednostkowych
określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

6.  Podstawą  do  wystawienia  faktur  jest  protokół  odbioru  końcowego robót  pod warunkiem jego
zatwierdzenia i podpisania przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru. 

7. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne w terminie 21 dni od dnia złożenia prawidłowo
wystawionej  faktury;  fakturę  należy  złożyć  w  Urzędzie  Gminy  w   Bogutach-Pinkach,  ul.  Aleja
Papieża Jana Pawła II 45, w pokoju nr 107 –  Sekretariat Urzędu Gminy. 
Dane do faktury: 
Gmina Boguty-Pianki
ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45
07 – 325 Boguty-Pianki  
NIP:  759 162 56 22

8. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  pisemne  oświadczenie  podwykonawcy,  którego
wierzytelność  jest  częścią  składową  wystawionej  faktury  o  dokonaniu  zapłaty  na  rzecz  tego
podwykonawcy. 

10. W przypadku niedostarczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający zatrzyma z
należności Wykonawcy kwotę, w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania
oświadczenia podwykonawcy o dokonaniu na jego rzecz zapłaty należności przez Wykonawcę. 

Obowiązki stron
§ 7.

Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt 2; 

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 
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3) odbioru robót zanikających, odbioru końcowego i odbioru po upływie okresu rękojmi za wady na
przedmiot umowy; 

4) zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonany i odebrany przedmiot umowy. 

§ 8.
1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi  powiatowej nr …......  w miejscowości
Zawisty-Dworaki  ,  w  PZD  Ostrów  Mazowiecka  (adres:  ul.  Brokowska  37,  07–300  Ostrów
Mazowiecka) przed rozpoczęciem robót; 

2) sporządzenia czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr …. i uzyskania zatwierdzenia
jej przez Starostę Ostrowskiego; 

3) wykonania umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej; 

4)  wykonywania  robót  przy  zachowaniu  warunków  BHP,  ochrony  ppoż.  oraz  warunków
wymaganych przez Prawo budowlane; 

5) protokolarnego przejęcia terenu budowy; 

6)  utrzymania  terenu budowy w stanie  wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz  usuwania  i
składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, śmieci oraz niepotrzebnych
urządzeń prowizorycznych; 

7)  umożliwienia  wstępu  na  teren  budowy  pracownikom  organów  państwowego  nadzoru
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do
udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą; 

8) na każde żądanie Zamawiającego /Inspektora nadzoru/ Wykonawca zobowiązany jest do okazania
w stosunku do wskazanych materiałów: dokumentów potwierdzających dopuszczenie ich do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie; 

9) zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości wykonanych robót z materiałów Wykonawcy; badania
realizuje Wykonawca na własny koszt; 

10) zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych; 

11)  zawiadomienia  Inspektora  nadzoru  o  terminie  zakrycia  robót  ulegających  zakryciu  oraz  o
terminie  odbioru  robót  zanikających  pod  rygorem  odkrycia  robót  lub  wykonania  otworów
niezbędnych do ich zbadania, a następnie przywrócenia do stanu poprzedniego; 

12) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia; 
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13)  uporządkowania  terenu  budowy  po  zakończeniu  robót  i  przekazania  go  Zamawiającemu  w
terminie ustalonym na odbiór końcowy; 

14) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i
zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad. 

2.  Wykonawca  odpowiada  za  działania  i  zaniechania  osób,  z  których  pomocą  zobowiązanie
wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub
zaniechanie. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwo ruchu,
oznakowania robót, utrudnienia oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tego tytułu w
związku z wykonywanymi robotami objętymi umową w obrębie placu budowy od daty przyjęcia
terenu budowy od Zamawiającego do czasu odbioru końcowego robót i przekazania do eksploatacji. 

§ 9.
Zmiana umowy

1.  Na  podstawie  art.  144  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Zamawiający  przewiduje
możliwość  dokonania  zmiany  zawartej  umowy w stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której
dokonano wyboru Wykonawcy. W szczególności dopuszczalne są zmiany: 

1) dotyczące terminu realizacji umowy w przypadku: 

a) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn niewynikających z winy stron umowy; 

b) wstrzymania robót przez właścicieli działek przyległych do przebudowywanej drogi i w związku z
tym konieczności dodatkowych uzgodnień; 

c)  wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych niezbędnych do wykonania
przedmiotu  umowy  ze  względu  na  zasady  wiedzy  technicznej  oraz  udzielenia  zamówień
dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy; 

d) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie ze sztuką
budowlaną; 

e)  wystąpienia  warunków  gruntowo-wodnych  uniemożliwiających  wykonanie  robót  terminowo  i
zgodne ze sztuką budowlaną; 

2) wynagrodzenia, w wyniku zmniejszenia lub rozszerzenia zakresu zamówienia, przy czym każda
zmiana winna być poprzedzona protokołem konieczności i rozliczona kosztorysem powykonawczym
na  podstawie  cen  podanych  w  kosztorysie  ofertowym;  jeżeli  w  kosztorysie  ofertowym  nie  ma
pozycji, którymi można byłoby wyliczyć należne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót
budowlanych, zostanie ono ustalone z zastosowaniem następujących zasad: 

a) jeżeli roboty wynikające z pkt 2 nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale
jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez
interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego; 
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b) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w lit. a), Wykonawca
powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej
tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych
w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w
którym  roboty  są  wykonywane,  aktualnych  w  miesiącu  poprzedzającym  miesiąc,  w  którym
kalkulacja jest sporządzana; 

3)  osób  odpowiedzialnych  za  kierowanie  i  nadzór  nad  realizacją  przedmiotu  umowy.  Zmiana
kierownika  budowy  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  musi  być  uzasadniona  przez
Wykonawcę na piśmie i  wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy
kwalifikacje  i  doświadczenie  wskazanych  osób  będą  takie  same  lub  wyższe  od  kwalifikacji  i
doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

4) podwykonawcy i zakresu powierzonych mu robót; 

5) terminu płatności – w szczególnych przypadkach, bez ponoszenia dodatkowych kosztów; 

6) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie na-
stępujące warunki:

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicz-
nych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub in-
stalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
dla zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pier-
wotnie w umowie; 

7) wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, gdy ma go zastąpić nowy wykonawca: 

a)  w  wyniku  połączenia,  podziału,  przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji  lub  nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za
sobą innych istotnych zmian umowy; 

b)  w  wyniku  przejęcia  przez  Zamawiającego  zobowiązań  wykonawcy  względem  jego
podwykonawców; 

8) nieistotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych; 

9) których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art.  11 ust.  8 ustawy Prawo zamówień publicznych i  jest  mniejsza od 15% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie. 
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2.  Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy  muszą  mieć  formę  pisemną  pod  rygorem
nieważności. 

Podwykonawcy
§ 10.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy, objęty niniejszą umową, w następujący
sposób: 

1) własnymi siłami w zakresie: 

…………………………………………………………………………………………. 

2) przy udziale podwykonawców w zakresie: 

……………………………………………………………………………….………… 

2. Wykonawca ma prawo zlecić wykonanie części przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej
umowy podwykonawcy. Jakość prac wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
nie może być niższa niż robót wykonanych przez Wykonawcę,  za jakość tę odpowiedzialność ponosi
Wykonawca.  Wykonawca,  zlecając  roboty  podwykonawcom,  zobowiązany  jest  bezwzględnie
przestrzegać przepisy art. 6471 Kodeksu cywilnego. Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania
prac realizowanych przez podwykonawców. 

3. Jeżeli  następuje zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i  dotyczy ona podmiotu, na którego
zasoby  Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ust.  1  ustawy  Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia. 

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi
następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. 

5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca  obowiązany  jest  zastąpić  tego  podwykonawcę  lub  zrezygnować  z  powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, zaniechania, uchybienia, jakość i
terminowość  prac  podwykonawcy,  jego  przedstawicieli  i  pracowników,  a  także  ponosi  pełną
odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia,
zniszczenie czy utratę urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie objętym realizacją umowy)
i straty wynikłe z realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcę. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy określonego w § 1
niniejszej  umowy,  zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  w  trakcie  realizacji
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zamówienia  przedmiotu  umowy  jest  obowiązany  do  przedłożenia  Zamawiającemu  projektu  tej
umowy,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

8. W umowie z podwykonawcą robót budowlanych Wykonawca: 

1)  ma obowiązek określić  szczegółowo przedmiot  umowy,  wynagrodzenie oraz  zasady i  terminy
wypłaty wynagrodzenia,  przy czym termin wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być
dłuższy  niż  14  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy  rachunku  lub  faktury  potwierdzających
wykonanie robót budowlanych; 

2) ma obowiązek uzależnić zapłatę drugiej części wynagrodzenia należnego podwykonawcy, jeżeli
jest ono należne w częściach, od zapłaty przez podwykonawcę wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane dalszym podwykonawcom; 

3)  uzależnić  obowiązek  zapłaty  całości  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  po wykonaniu
całości  robót  budowlanych od zapłaty przez  podwykonawcę wynagrodzenia  za wykonane roboty
budowlane dalszym podwykonawcom; 

4)  ma  obowiązek  przewidzieć  obowiązek  przedłożenia  Zamawiającemu  projektów  umów
zawieranych z dalszymi podwykonawcami wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie osób,
które będą te umowy podpisywać do reprezentowania stron tych umów, a także ze zgodą Wykonawcy
na ich zawarcie, przynajmniej 14 dni przed dniem ich podpisania, a także obowiązek przedłożenia
Zamawiającemu podpisanych umów najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ich podpisania; 

5) nie może wprowadzić postanowień: 

a)  uzależniających  uzyskanie  przez  podwykonawcę  płatności  od  Wykonawcy  od  zapłaty  przez
Zamawiającego  Wykonawcy  wynagrodzenia  obejmującego  zakres  robót  wykonanych  przez
podwykonawcę; 

b)  uzależniających  zwrot  podwykonawcy  przez  Wykonawcę  kwot  zabezpieczenia  ustanowionego
przez  podwykonawcę  od  zwrotu  przez  Zamawiającego  Wykonawcy  udzielonego  przez  niego
zabezpieczenia wykonania umowy. 

9. Każda zmiana terminu zapłaty będzie wymagała zmiany treści umowy o podwykonawstwo. 

10.  Zamawiający  ma  prawo  do  pisemnego  zgłoszenia  zastrzeżenia  do  projektu  umowy  o
podwykonawstwo,  w terminie do 14 dni licząc od dnia złożenia pisemnej  prośby Wykonawcy o
akceptację projektu umowy. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi w ww. terminie na piśmie zastrzeżeń do
projektu umowy, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

11. W przypadku braku zastrzeżeń do złożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo lub upływu terminu określonego w ust. 10 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o
podwykonawstwo  lub  dalsze  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  określone  w  §  1
niniejszej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o wartości niższej niż
0,5% kwoty brutto zamówienia określonej w § 6 ust. 1. 
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12. Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
w przypadkach, gdy nie spełnia ona warunków określonych w ust.  6.  Nadto Zamawiający zgłosi
zastrzeżenie do projektu umowy lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadku gdy: 

1) wartość umowy o podwykonawstwo przewyższa kwotę stanowiącą 100% wartości zamówienia; 

2) wartość kolejnej umowy o podwykonawstwo spowoduje przekroczenie kwoty stanowiącej 100%
wartości zamówienia; 

3) wartość umowy z podwykonawcą przewyższać będzie ogólną wartość zakresu robót zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy określoną w kosztorysie złożonym przez Wykonawcę
przed podpisaniem umowy. 

13. Zapis ust. 9 - 11 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo. 

14.  Zamawiający  nie  będzie  związany  stosunkami  zobowiązaniowymi  z  podwykonawcami  lub
dalszymi podwykonawcami, ale może korzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich
przez  Wykonawcę.  Wykonawca  będzie  pozostawał  w  pełni  odpowiedzialny  w  stosunku  do
Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót. 

15. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przed wypłatą należnego wynagrodzenia pisemnego
oświadczenia potwierdzonego przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu
wynagrodzenia za wykonany zakres robót. 

16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa  w ust. 15: 

1) wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej
sumie kwot wynikających z zaakceptowanych przez Zamawiającego umów; 

2)  Zamawiający  umożliwi  Wykonawcy  zgłoszenie  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności
bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy.  W tym celu
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, przy czym termin ten nie może
być krótszy niż 7 dni; 

3) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 2, Zamawiający: 

a) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo; 

b) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości  Zamawiającego  co  do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy; 

c)  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  (bez  odsetek)  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy  w  terminie  14  dni  od  upływu  terminu,  o  którym  mowa  w  pkt.  2,  jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
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17.  Wykonawca wyraża  zgodę,  aby w przypadku braku bezpośredniej  zapłaty przez  Wykonawcę
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  Zamawiający  potrącił  kwotę  wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy. 

18. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 17 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez
odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 11.

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 5 % wynagrodzenia umownego (brutto) podanego ofercie, tj. ……………………… zł. 

2.  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  wniesiono  w  formie
………………………………………………………...……………………………………... 

3. 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia
odbioru  końcowego  robót  budowlanych  i  uznania  przez  Zamawiającego  za  należycie  wykonane.
Pozostałe  30 % zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy służyć będzie jako zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu
rękojmi za wady. 

4. W przypadku nie dotrzymania terminu wykonania umowy Wykonawca na 7 dni przed upływem
ważności zabezpieczenia składa nowe zabezpieczenie w wybranej przez siebie formie z terminem
ważności  uzgodnionym  z  Zamawiającym.  Jeżeli  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy
wniesione było w innej formie niż w pieniądzu, to na 7 dni przed terminem odbioru Wykonawca
złoży nowe zabezpieczenie roszczeń rękojmi w wybranej przez siebie formie z terminem ważności 15
dni po upływie okresu rękojmi. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przy zachowaniu
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

Rękojmia i gwarancja
§ 12.

1. Wykonawca udziela zamawiającemu 5 - letniej rękojmi za wady. Termin rękojmi biegnie od daty
końcowego odbioru prac będących przedmiotem umowy. 

2.  Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  pisemnej  gwarancji  na  przedmiot  umowy  na  okres
……………….. miesięcy. 

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się. 

1)  w dniu  następnym,  licząc  od  daty  potwierdzenia  usunięcia  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze
ostatecznym (końcowym) przedmiotu umowy; 

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany; 

3) w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części przedmiotu umowy. 
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4. Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych do 14 dni od
dnia  otrzymania  zgłoszenia,  a  w uzasadnionym  przypadku,  w innym uzgodnionym przez  strony
terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia, usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na
koszt  i  ryzyko Wykonawcy,  przy czym koszty zastępczego usunięcia wad i  usterek Zamawiający
potrąci w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zastępcze usunięcie
usterek  nie  powoduje  ustania  gwarancji  i  rękojmi  na  całość  lub  część  zakresu  umownego,
realizowanego przez Wykonawcę. O zamiarze powierzenia usunięcia usterek innemu Wykonawcy,
Zamawiający nie jest zobowiązany powiadomić Wykonawcy przed powierzeniem. 

5.  W  razie  pojawienia  się  w  okresie  udzielonej  gwarancji  wad,  za  które  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność, Zamawiający zgłosi wadę na piśmie na adres 

……………………………..……. (w tym faks nr……………) Wykonawcy w terminie do 7 dni od
dnia stwierdzenia wady. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1,
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

7. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad przez
Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W
tym przypadku koszty wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

8. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad przedmiotu umowy nie można było
z niej korzystać. 

9.  Zamawiający  może  wykorzystać  uprawnienia  z  tytułu  gwarancji  za  wady przedmiotu  umowy,
niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 

10.  Utrata  roszczeń  z  tytułu  wad  nie  następuje,  pomimo  upływu  terminu  gwarancji,  jeżeli
Wykonawca wadę podstępnie zataił. 

11.  W  wypadku  udzielenia  przez  producentów,  podwykonawców  lub  dostawców  Wykonawcy
jakichkolwiek  rękojmi  lub  gwarancji  z  tytułu  dostarczonych  lub  sprzedanych  towarów  lub
wykonanych robót, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia całości praw z tych gwarancji lub
rękojmi na Zamawiającego. 

Kary umowne
§ 13.

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: 

1)  za  zwłokę  w  wykonaniu  robót  budowlanych  w  wysokości  0,2  %  wynagrodzenia  brutto  za
wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 
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2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jednak nie
więcej niż 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym
lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu
wyznaczonego na usunięcie wad; 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto  za wykonanie przedmiotu zamówienia,  o  którym mowa      w § 6 ust.  1
umowy; 

5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym  podwykonawcom  w  wysokości  10%  wartości  niezapłaconego  lub  zapłaconego
nieterminowo wynagrodzenia; 

6)  w  przypadku  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo  lub
projektu jej zmiany, oraz nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości stanowiącej wartość umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo; 

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w zakresie
terminu zapłaty w wysokości 2 % wartości umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;

8) za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w
wysokości  kwoty  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na  podstawie  przepisów  o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez zamawiającego
niedopełnienia  przez  wykonawcę  wymogu  zatrudniania  pracowników  świadczących  usługi  na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie
realizacji  umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej
liczby  wymaganych  pracowników świadczących  usługi  na  podstawie  umowy o  pracę  wskazanej
przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez
Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.  W razie zwłoki  w zapłacie kary Zamawiający może
potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy. 

3. W przypadku poniesienia szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie także prawo do dochodzenia roszczeń od
Wykonawcy do wysokości pełnej rzeczywistej poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jakichkolwiek należności Wykonawcy u
Zamawiającego, w tym z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
5.  Za  niedopełnienie  wymogu  zatrudniania  pracowników  świadczących  usługi  na  podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,  wykonawca zapłaci  zamawiającemu
kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
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przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez
zamawiającego  niedopełnienia  przez  wykonawcę  wymogu  zatrudniania  pracowników
świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz
liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu
– za każdą osobę poniżej liczby wymaganych pracowników świadczących usługi na podstawie
umowy o pracę wskazanej przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odbiór robót
§ 14.

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór końcowy robót po zakończeniu inwestycji; 

2) odbiór po upływie okresu rękojmi za wady na przedmiot umowy. 

2. Żadna robota zanikająca nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody
Zamawiającego. 

3. Wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty zanikającej, która
ulega zakryciu. 

4. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego wpisem do dziennika budowy na trzy
dni  przed  terminem kiedy  roboty  zanikające  lub  ulegające  zakryciu  będą  gotowe do  odbioru,  a
Zamawiający powinien w ustalonym terminie stawić się w celu odbioru tych robót. 

5.  Odbiory  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będą  się  odbywały  wg  określonego  w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia podziału robót. 

6. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne do
zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, a
następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

7. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

8.  Wraz  ze  zgłoszeniem  do  odbioru  końcowego  robót  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu:
oryginał dziennika budowy dokumentację powykonawczą, dokumenty potwierdzające dopuszczenie
towarów użytych do wykonania niniejszego zamówienia do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie,  oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  przedmiotu  umowy  z
projektem  budowlanym,  warunkami  pozwolenia  na  budowę  (zgłoszenia  wykonania  robót),  oraz
przepisami i obowiązującymi normami. 

9.  Jeżeli  Zamawiający  uzna,  że  roboty  zostały  zakończone  i  nie  będzie  miał  zastrzeżeń  co  do
kompletności  i  prawidłowości  dokumentacji  określonej  w  ust.  8  umowy,  w  porozumieniu  z
Wykonawcą,  wyznaczy  datę  odbioru  końcowego  robót,  nie  później  jednak  niż  7  dni  od  dnia
zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego robót . 

10. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany, tj. roboty nie zostały
zakończone lub będzie miał zastrzeżenia do spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w
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ust.  8,  odmówi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego
złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 

11.  Zamawiający  może  podjąć  decyzję  o  przerwaniu  czynności  odbioru,  jeżeli  w  czasie  tych
czynności  ujawniono istnienie takich wad,  które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia wad. 

12.  Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru  będzie  spisany  protokół,  zawierający  wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy
odbiorze wad. 

13.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  Zamawiającego  /inspektora  nadzoru/  o
usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót
wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

14. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na
piśmie.  Istnienie  wady  strony  potwierdzają  protokolarnie,  uzgadniając  sposób  i  termin  usunięcia
wady, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty spisania protokołu potwierdzającego istnienie
wad. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołem odbioru. 

15.  W przypadku  nie  usunięcia  wad  przez  Wykonawcę  w  uzgodnionym  protokolarnie  terminie,
Zamawiający może je usunąć obciążając pełnymi kosztami usunięcia Wykonawcę. 

16. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót i odbioru po upływie okresu rękojmi za wady
zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 

b) jeżeli  uniemożliwiają  użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od
umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

Odstąpienie od umowy
§ 15.

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje
prawo do umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy; 
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b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

d) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni od wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

e) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 

f) w okolicznościach przewidzianych treścią § 4 ust. 2 i ust. 3, § 14 ust. 16 pkt 2 lit. b umowy. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w
terminie 30 dni od daty upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie; 

b)  Zamawiający  odmawia  bez  uzasadnionej  przyczyny  odbioru  robót  lub  podpisania  protokołu
odbioru; 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, e, termin na odstąpienie wynosi 14
dni od dnia zaistnienia ku temu przesłanek. 

4. W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, c, termin na odstąpienie wynosi 14
dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o ogłoszonej upadłości lub rozwiązaniu firmy
Wykonawcy oraz wydanym nakazie zajęcia majątku Wykonawcy. 

5. W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f termin na odstąpienie wynosi 14
dni od dnia zaistnienia ku temu przesłanek. 

6. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron,
jeżeli  nic  innego  nie  będzie  wynikało  z  bezwzględnie  obowiązujących  przepisów prawa,  skutki
związane z odstąpieniem i rozwiązaniem umowy powstają na przyszłość, 
tj.  ex  nunc,  ponadto  nie  naruszają  prawa stron  z  tytułu  gwarancji,  rękojmi,  kar  umownych oraz
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które to postanowienia nadal wiążą strony. 

7. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe: 

1)  w  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy  Wykonawca  przy  udziale  Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia; 

2)  Wykonawca  zabezpieczy  przerwane roboty  w zakresie  obustronnie  uzgodnionym na koszt  tej
strony, która odstąpiła od umowy; 

3)  Wykonawca  zgłosi  niezwłocznie  Zamawiającemu  wniosek  o  dokonanie  odbioru  robót
przerwanych oraz robót zabezpieczających; 
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4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest do: 

a)  dokonania  odbioru  robót  przerwanych  oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które  zostały
wykonane do dnia odstąpienia; 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
 

Postanowienia końcowe
§ 16.

1. Czas podjęcia działań interwencyjnych ze strony Wykonawcy w przypadku powstania wad, awarii
lub usterek nie może przekraczać 24 godzin od chwili zgłoszenia wady lub awarii. 

2.  Brak  możliwości  kontaktu  telefonicznego  przy  sprawnej  sieci  telekomunikacyjnej  traktowany
będzie jako odmowa wykonania pracy. 

3.  Zamawiający  wszelkie  wady,  usterki  i  awarie  będzie  zgłaszał  pod  nr  tel.  ……………….
Wykonawcy. 

4.  Wszystkie  kwestie  sporne  mogące  wyniknąć  w  związku  z  wykonaniem  umowy  Wykonawca
zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu pisemnie. 

5.  Zamawiający  zobowiązany jest  do pisemnego ustosunkowania  się  do roszczeń Wykonawcy w
ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń. 

6. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca
może zwrócić się do sądu powszechnego, właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego . 

§ 17.
Wyłącza się możliwość przeniesienia wierzytelności w trybie art. 509 Kodeksu cywilnego. 

§ 18.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

2. W razie powstania sporu na tle niniejszej umowy strony zobowiązują się do podjęcia próby jej
ugodowego  załatwienia,  a  w przypadku  nie  uzyskania  porozumienia  właściwym do  rozpoznania
sporu będzie sąd właściwy do miejsca siedziby Zamawiającego. 

§ 19.
Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

        WYKONAWCA                                               ZAMAWIAJĄCY
….......................................                                   …......................................
….......................................                                   ….......................................
                                                                        Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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                                                                                    …......................

Załącznik nr 9 do SIWZ

Przedmiar robót jako oddzielny plik

Załącznik nr 10 do SIWZ

Projekt wykonawczy cz.1 do cz.6 jako oddzielne pliki

Załącznik nr 11 do SIWZ

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

 Załącznik nr 12 do SIWZ

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewi-
dzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

Zamawiający:
……………………………………………

…………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
……………………………………………

…………………………………

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

……………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji)

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie za-

mówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………

(podpis)

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowa-
nia obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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