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I.I.I.I. Nazwa i adres ZamawiającegoNazwa i adres ZamawiającegoNazwa i adres ZamawiającegoNazwa i adres Zamawiającego    
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II.II.II.II. Tryb udzielenia zamówieniaTryb udzielenia zamówieniaTryb udzielenia zamówieniaTryb udzielenia zamówienia    

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 

z późn. zm.) zwaną w dalszej części „Ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami 

niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy. 

III.III.III.III. Opis przedmiotu zamówieniaOpis przedmiotu zamówieniaOpis przedmiotu zamówieniaOpis przedmiotu zamówienia        

1.1.1.1. Nazwa zamówieniaNazwa zamówieniaNazwa zamówieniaNazwa zamówienia    

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa 

zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin 

powiatu lublinieckiego –Gmina Herby”. 

2.2.2.2. KKKKody przedmiotu zamówienia według CPV:ody przedmiotu zamówienia według CPV:ody przedmiotu zamówienia według CPV:ody przedmiotu zamówienia według CPV:    

45.23.10.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

45.23.24.00-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych  

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

45233162-2  Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

3.3.3.3. Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia     

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach 
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projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych 

na terenie gmin powiatu lublinieckiego –Gmina Herby”. Inwestycja obejmuje miejscowości 

Lisów, Chwostek, Herby i Pietrzaki. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obrębie drogi 

krajowej nr 46 (od zachodniej do wschodniej granicy gminy Herby), ul. Koszęcińskiej. Obszar 

inwestycji cechuje się występowaniem głównie niskiej zabudowy mieszkaniowej, pól 

uprawnych, terenów niezagospodarowanych oraz terenów zadrzewionych i zakrzaczonych, a 

także w obrębie centrów miejscowości zabudowy wielomieszkaniowej, usługowo-handlowej i 

użyteczności publicznej. Inwestycja obejmuje głównie budowę i przebudowę ścieżek 

rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, a także budowę punktów przesiadkowych i ich 

wyposażenie oraz przebudowę i budowę układu komunikacyjnego w miejscowości Herby wraz 

z budową parkingu typu „Bike&Ride”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany 

został w Programie Funkcjonalnozostał w Programie Funkcjonalnozostał w Programie Funkcjonalnozostał w Programie Funkcjonalno----    Użytkowym Użytkowym Użytkowym Użytkowym (dalej PFU) (dalej PFU) (dalej PFU) (dalej PFU) stanowiącym załącznik stanowiącym załącznik stanowiącym załącznik stanowiącym załącznik 9999    do SIWZ.do SIWZ.do SIWZ.do SIWZ.    

Planowana do wykonania inwestycja obejmuje część pierwszego etapu opisanego PFU tj. od Planowana do wykonania inwestycja obejmuje część pierwszego etapu opisanego PFU tj. od Planowana do wykonania inwestycja obejmuje część pierwszego etapu opisanego PFU tj. od Planowana do wykonania inwestycja obejmuje część pierwszego etapu opisanego PFU tj. od 

centrum przesiadkowego w Herbach ul. Dworcowa do miejscowości Lisów ul.centrum przesiadkowego w Herbach ul. Dworcowa do miejscowości Lisów ul.centrum przesiadkowego w Herbach ul. Dworcowa do miejscowości Lisów ul.centrum przesiadkowego w Herbach ul. Dworcowa do miejscowości Lisów ul.    Poprzeczna Poprzeczna Poprzeczna Poprzeczna ----    

łącznie 5,85 kmłącznie 5,85 kmłącznie 5,85 kmłącznie 5,85 km    drogi rowerowej.drogi rowerowej.drogi rowerowej.drogi rowerowej. 

Zakres zamówienia obejmuje: Zakres zamówienia obejmuje: Zakres zamówienia obejmuje: Zakres zamówienia obejmuje:     

Zakres  I  –  wykonanie  dokumentacji  projektowej  na  podstawie  Programu  funkcjonalno-  

użytkowego (PFU) oraz uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych umożliwiających 

rozpoczęcie robót budowlanych. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać zgody właścicieli 

nieruchomości na dysponowanie gruntem na cele budowlane w przypadku ich braku przez 

Zamawiającego. 

Zakres II – wykonanie  robót budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego. 

 

ZamawiającyZamawiającyZamawiającyZamawiający    nienienienie    dopuszcza składanie ofert częściowych.dopuszcza składanie ofert częściowych.dopuszcza składanie ofert częściowych.dopuszcza składanie ofert częściowych.        

4.4.4.4. Rozwiązania równoważneRozwiązania równoważneRozwiązania równoważneRozwiązania równoważne        

1. W przypadku gdy z załączonej  dokumentacji  wynika, iż Zamawiający/projektant opisał  

materiały, urządzenia, technologie ze  wskazaniem konkretnych znaków towarowych, 

patentów lub  pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy je traktować jako 

przykładowe i Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań 

równoważnych w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego/projektanta, pod 

warunkiem, że będą one  posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry 

techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów.  

2. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do 

przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. 

3. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 

o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisanym. 

4. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz 
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eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie 

gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.   

5. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę równoważne urządzenia, materiały, 

technologie i inne elementy równoważne muszą  posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.  

5.5.5.5. Okres gwarancjiOkres gwarancjiOkres gwarancjiOkres gwarancji    i rękojmii rękojmii rękojmii rękojmi    

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancjiudzielić gwarancjiudzielić gwarancjiudzielić gwarancji na cały przedmiot zamówienia tj. na roboty 

budowlane wraz z wbudowanymi materiałami i urządzeniami na okres minimum 60 miesięcy, 

licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.  

Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia. 

6.6.6.6. Obowiązek zObowiązek zObowiązek zObowiązek zatrudnienia na umowę o pracęatrudnienia na umowę o pracęatrudnienia na umowę o pracęatrudnienia na umowę o pracę. . . .     

1. Zamawiający wymaga, aby robotnicy budowlani wykonujący roboty budowlane pod 

nadzorem Wykonawcy, tj. pracownicy ogólnobudowlani, pracownicy wykonujący roboty 

w zakresie branży elektrycznej, oraz sanitarnej (pracownicy fizyczni) byli zatrudnieni przez 

Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). W 

szczególności Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących następujące czynności: 

− roboty drogowe 

− roboty brukarskie 

− instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych 

− instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych, wodociągowych, wentylacyjnych, 

− osób kierujących ruchem drogowym podczas wykonywania robót drogowych. 

2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym realizowane m.in. przez osoby wskazane w pkt. 1, z wyłączeniem 

czynności realizowanych przez osoby nadzorujące wykonanie robót budowlanych, były 

realizowane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

3. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte we wzorze umowy, stanowiącej 

załączniki nr 8 do SIWZ. 

IV.IV.IV.IV. Termin realizacji zamówieniaTermin realizacji zamówieniaTermin realizacji zamówieniaTermin realizacji zamówienia    

Zamówienie zostanie zrealizowane do dnia 01 kwietnia 2019r. , z tym, że do dnia 30.03.2018r. 

Wykonawca zdobędzie wszelkie ostateczne decyzje administracyjne umożliwiające rozpoczęcie 

robót budowlanych.  

V.V.V.V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczeniaWarunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczeniaWarunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczeniaWarunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia        

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy. 

1.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące (dotyczy wszystkich 

części zamówienia): 
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1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający nie stawia warunku w ww. 

zakresie. 

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej; Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

1.2.3.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie minimum 

jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, remoncie lub przebudowie drogi lub 

ścieżki rowerowej o wartości robót min. 3.000.000,00 zł brutto; 

1.2.3.2. skieruje do realizacji zamówienia: 

1) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 

290, ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 

września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom 

państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 

2008r. nr 63 poz. 394) . Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika budowyKierownika budowyKierownika budowyKierownika budowy;  

2) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 

2016 r., poz. 290, ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63 poz. 394) . Osoba ta będzie 

pełniła funkcję Kierownika robótKierownika robótKierownika robótKierownika robót    branży konstrukcyjnobranży konstrukcyjnobranży konstrukcyjnobranży konstrukcyjno----    budowlanejbudowlanejbudowlanejbudowlanej; 

3) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 

robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
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1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U. z 2016r., poz. 290, ze zmianami) i 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 

1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a 

oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z 

dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63 poz. 394). Osoba 

ta będzie pełniła funkcję Kierownika robótKierownika robótKierownika robótKierownika robót        branży elektrycznejbranży elektrycznejbranży elektrycznejbranży elektrycznej;  

4) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 

robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U. z 2016r., poz. 290, ze zmianami) i 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 

1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a 

oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z 

dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63 poz. 394). Osoba 

ta będzie pełniła funkcję Kierownika robótKierownika robótKierownika robótKierownika robót    branży branży branży branży sanitarnycsanitarnycsanitarnycsanitarnychhhh; 

5) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania 

w branży drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 290, ze zmianami) i Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2014r., poz. 1278), w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im 

odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz 

innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 

18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63 poz. 394). Osoba 

ta będzie pełniła funkcję Projektanta brProjektanta brProjektanta brProjektanta branży drogowejanży drogowejanży drogowejanży drogowej; 

6)  jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
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elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U. z 2016r., poz. 290, ze zmianami) i 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 

1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a 

oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z 

dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63 poz. 394). Osoba 

ta będzie pełniła funkcję ProjektantaProjektantaProjektantaProjektanta    branży elektrycznej.branży elektrycznej.branży elektrycznej.branży elektrycznej. 

7) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

(tekst jednolity : Dz.U. z 2016r., poz. 290, ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278) lub im odpowiadające, 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63 poz. 394). Osoba ta będzie 

pełniła funkcję ProjektantaProjektantaProjektantaProjektanta    branży branży branży branży sanitarnychsanitarnychsanitarnychsanitarnych; 

 

Zamawiający  dopuszcza  łączenie  wyżej  wymienionych  funkcji  w  przypadku  gdy  Zamawiający  dopuszcza  łączenie  wyżej  wymienionych  funkcji  w  przypadku  gdy  Zamawiający  dopuszcza  łączenie  wyżej  wymienionych  funkcji  w  przypadku  gdy  Zamawiający  dopuszcza  łączenie  wyżej  wymienionych  funkcji  w  przypadku  gdy  

osoba posiada jednocześnie kwalifikacje do wykonywania każdej z funkcjiosoba posiada jednocześnie kwalifikacje do wykonywania każdej z funkcjiosoba posiada jednocześnie kwalifikacje do wykonywania każdej z funkcjiosoba posiada jednocześnie kwalifikacje do wykonywania każdej z funkcji, do pełnienia , do pełnienia , do pełnienia , do pełnienia 

której jest zgłaszana.której jest zgłaszana.której jest zgłaszana.której jest zgłaszana.    

2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w pkt 1.2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

3.1. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 3 

wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

3.1.1. wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
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tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

3.1.2. zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 

24 ust. 1 i w art.24 ust.5 pkt 1; 

3.1.3. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności 

są wymagane; 

3.1.4. z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 

przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

− zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia; 

− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

− czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 

których wskazane zdolności  dotyczą. 

3.2. 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. 

3.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w ust. 3, 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: 

− zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

− zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 

o których mowa w ust.3. 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący 

wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika  do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia  albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane 

pełnomocnictwem/upoważnieniem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli 
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wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Stosowne 

pełnomocnictwo/upoważnienie należy złożyć wraz z ofertą. 

4.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1.2 musi spełniać co najmniej jeden 

z wykonawców lub  wszyscy wykonawcy łącznie. 

5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców: 

5.1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w pkt. 1.2. 

5.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia określone w art. 24 

ust. 1 ustawy    Prawo zamówień publicznych. 

5.3. wobec których zachodzi przesłanka wykluczenia określona w art.24 ust.5 pkt 1 to jest: 

w stosunku  do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 

1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 

1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 

6. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 

lub ust. 5 pkt 1, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 

okres obowiązywania tego zakazu. 

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody , o których mowa w ust. 7 . 

9. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury opisanej w art. 24aa ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych    tzw. procedura odwróconatzw. procedura odwróconatzw. procedura odwróconatzw. procedura odwrócona. . . . 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. 
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9.1. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 9, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający 

może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 

w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert. 

VI.VI.VI.VI. PodwykonawcyPodwykonawcyPodwykonawcyPodwykonawcy    

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający 

żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.    

2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.    

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych.    

4. JJJJeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 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, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

5. Zgodnie z definicją zawartą w art.2 punkt 9b pod pojęciem "umowy o podwykonawstwo" 

rozumie się: "umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 

usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta 

miedzy wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem 

(podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także 

między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami". 

6. Umowa o podwykonawstwo musi być dostosowana do warunków umowy zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcom na wykonanie przedmiotu zamówienia, 

w szczególności w zakresie jakości, terminów wykonania robót oraz zapłaty 

wynagrodzenia.  

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia na roboty budowlane 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  umowa  o podwykonawstwo musi 

w szczególności zawierać: 

7.1. oznaczenie stron umowy 
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7.2. określenie zakresu prac, które mają być wykonywane przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę), który powinien być tożsamy z odpowiednim zakresem będącym 

przedmiotem niniejszej umowy; 

7.3. wysokość wynagrodzenia podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że nie może być ono wyższe od 

wynagrodzenia Wykonawcy;  

7.4. termin realizacji robót pozwalający na terminowe wykonanie robót będących 

przedmiotem niniejszej umowy; 

7.5. zasady i terminy odbioru wykonanych prac; termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być 

dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

7.6. termin zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że termin zapłaty 

Podwykonawcy musi być wcześniejszy niż terminy umowne za ten sam zakres zapłaty 

przez Zamawiającego Wykonawcy; 

7.7. tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi 

podwykonawcami, zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy, w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu 

projektów umów oraz poświadczonych kopii zawartych umów z podwykonawcami, 

7.8. klauzulę dotyczącą odstąpienia (rozwiązania) umowy z podwykonawcą w przypadku 

odstąpienia (rozwiązania) umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym; 

7.9. zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

7.10. postanowienie, iż zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe 

podwykonawcy i żądania przedstawienia na każde żądanie zamawiającego dowodów 

zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia . 

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo z dalszymi 

Podwykonawcami. 

Zamawiający informuje, że w przypadku postanowień przedstawionych umów 

o podwykonawstwo niezgodnych z powyższymi postanowieniami zostanie wyrażony sprzeciw 

lub  zastrzeżenie w terminie 14 dni od daty przedstawienia projektu umowy lub samej umowy.     

    

VII.VII.VII.VII. Opis sposobu przygotowania oferty.Opis sposobu przygotowania oferty.Opis sposobu przygotowania oferty.Opis sposobu przygotowania oferty.    

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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3. Oferta, wszystkie oświadczenia, załączniki i inne elementy oferty muszą być podpisane 

wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na 

zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

4. Jeżeli oferta podpisana jest przez osobę inną niż upoważniona do reprezentowania 

wykonawcy do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (upoważnienie)  w formie oryginału 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub w formie kopii 

poświadczonej notarialnie. 

5. Zamawiający zaleca aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi 

numerami. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane przez 

osobę/osoby  podpisującą ofertę. Zamawiający zaleca trwałe spięcie lub zszycie oferty. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 

wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składnia ofert. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 

o wyjaśnienie. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania a także  zostaną  one udostępnione na stronie 

internetowej, na której została udostępniona SIWZ. 

9. W przypadku skorzystania przez wykonawcę z uprawnienia wynikającego z art. 8 ust. 3  

ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcy powinni złożyć pisemne oświadczenie, 

nie później niż w terminie składania ofert, które informacje zawarte w ofercie nie mogą  

być udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz muszą wykazać, iż zastrzeżone 

przez nich informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . 

    

VIII.VIII.VIII.VIII. Sposób obliczania ceny ofertySposób obliczania ceny ofertySposób obliczania ceny ofertySposób obliczania ceny oferty    

6. Dla zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.  
7. Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, wartość podatku VAT oraz wartość netto. Ponadto w formularzu ofertowym 
Wykonawca poda cenę realizacji dokumentacji projektowej oraz wykonania robót 
budowlanych. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).  

8. Cena opracowania dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 5% ceny realizacji całego Cena opracowania dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 5% ceny realizacji całego Cena opracowania dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 5% ceny realizacji całego Cena opracowania dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 5% ceny realizacji całego 
zamówieniazamówieniazamówieniazamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty, pod rygorem odrzucenia oferty, pod rygorem odrzucenia oferty, pod rygorem odrzucenia oferty....  

9. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  

10. Wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być 
wyrażona cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
zaokrąglona z zastosowaniem reguł matematycznych.  
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11. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w punkcie 1, jest to niezmienne 
wynagrodzenie Wykonawcy obejmujące wszystkie świadczenia konieczne do wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, umową, 
przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz terminowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca przy tak przyjętym wynagrodzeniu nie 
może żądać jego podwyższenia nawet, gdyby okazało się podczas realizacji zamówienia (na 
etapie realizacji robót), że są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia i 
osiągnięcia celów w nim określonych roboty podstawowe, roboty tymczasowe i prace 
towarzyszące, które nie wynikają wyraźnie z specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
lub postanowień umownych. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z 
realizacją zamówienia: robocizny, materiałów i sprzętu, środków transportu 
technologicznego niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia między innymi 
koszty utrzymania i likwidacji placu budowy, zużycia wody i energii elektrycznej, 
sporządzenia dokumentacji powykonawczej, koszty zwałki na odpady z rozbiórki wraz z 
ewentualnymi kosztami ich utylizacji, utrudnień z tytułu prowadzenia robót, 
wynagrodzenia kierownika robót a także koszty innych robót, które wynikają z wiedzy 
technicznej oraz postanowień umowy w celu prawidłowego wykonania i przekazania 
przedmiotu umowy do eksploatacji.  

12.  Cena łączna wskazana w formularzu ofertowym musi uwzględniać wszystkie koszty 
związane z przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji projektowej a także robocizny, 
materiałów, sprzętu i środków transportu, niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia. W szczególności wszystkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji 
projektowej i realizacją robót łącznie z czynnościami towarzyszącymi, tj.:  

a) koszty pomiarów, badań, ekspertyz, pozwoleń, zezwoleń, decyzji, praw autorskich, 
materiałów eksploatacyjnych i robocizny,  

b) koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy,  
c) koszty przeglądu studni kanalizacyjnych przez eksploatatorów i ewentualnego ich 

zabezpieczenia oraz koszty nadzoru władających terenem, użytkowników urządzeń 
podziemnych i nadziemnych oraz ich udziału w odbiorach technicznych,  

d) koszty przywrócenia terenów przyległych do stanu istniejącego przed rozpoczęciem 
robót,  

e) koszty dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i formie elektronicznej 
(na nośniku CD lub DVD w rozdzielczości min. 400dpi),  

f) koszty wszelkich badań, prób, pomiarów itp. niezbędnych do odbiorów 
częściowych i odbioru końcowego robót,  

g)  inne koszty konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.  
13. Wykonawca w swojej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i 

ostateczną.  
14. Podana przez Wykonawcę w ofercie cena ustalana jest na cały okres obowiązywania 

umowy i nie podlega podwyższeniu.  
15. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w PLN. Zamawiający 

nie dopuszcza możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż PLN. 
16. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
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zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując rodzaj usługi, której świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz podając jej wartość bez kwoty podatku. O ile 
wykonawca takiej informacji nie załączy do oferty zamawiający uzna, że nie złożono oferty, 
której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
18. Materiały zastosowane do wykonania zamówienia muszą spełniać wymogi ustawy o 

wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 roku ( Dz.U. Nr 92 z 2004 roku, poz. 881 z późn. 
zmianami). 

IX.IX.IX.IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywaniu oświadczeń i dokumentówprzekazywaniu oświadczeń i dokumentówprzekazywaniu oświadczeń i dokumentówprzekazywaniu oświadczeń i dokumentów,,,,    a także wskazanie osób uprawnionych przez a także wskazanie osób uprawnionych przez a także wskazanie osób uprawnionych przez a także wskazanie osób uprawnionych przez 

Zamawiającego do porozumiewania Zamawiającego do porozumiewania Zamawiającego do porozumiewania Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami.się z wykonawcami.się z wykonawcami.się z wykonawcami.    

1. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami 

− w sprawach merytorycznych : 

Artur Zakaszewski, Tomasz Cholerzyński    

− w sprawach formalnych : 

Artur Zakaszewski, Tomasz Cholerzyński   

 

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, 

za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615); 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Wyjątki od zasady opisanej w zdaniu pierwszym określa punkt  XIII ust. 5 SIWZ; 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemuje 

się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany numer faksu lub adres 

mailowy podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zostało mu doręczone 

w sposób umożliwiający zapoznanie  się Wykonawcy z treścią pisma. 

5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:    

Urząd Gminy HerbyUrząd Gminy HerbyUrząd Gminy HerbyUrząd Gminy Herby    

ul. Lubliniecka 33ul. Lubliniecka 33ul. Lubliniecka 33ul. Lubliniecka 33    

42424242----284 Herby284 Herby284 Herby284 Herby    

nr faksu: nr faksu: nr faksu: nr faksu: 34 357434 357434 357434 3574----105105105105    

eeee----mail: mail: mail: mail: gmina@herby.pgmina@herby.pgmina@herby.pgmina@herby.pllll    
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X.X.X.X. Zmiana treści SIWZZmiana treści SIWZZmiana treści SIWZZmiana treści SIWZ    

1. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 

może  zmienić  treść SIWZ. 

2. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej, na której 

został udostępniony SIWZ. W przypadku gdy zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku  zmiany treści SIWZ nieprowadzącej 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas 

na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert 

i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie 

internetowej, na której został udostępniony SIWZ. 

 

XI.XI.XI.XI. Termin związania ofertTermin związania ofertTermin związania ofertTermin związania ofertą ą ą ą     

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert 

XII.XII.XII.XII. SSSSkładanie i otwarcie ofert.kładanie i otwarcie ofert.kładanie i otwarcie ofert.kładanie i otwarcie ofert.    

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Gminy HerbyUrząd Gminy HerbyUrząd Gminy HerbyUrząd Gminy Herby    

ul. Lublinieckul. Lublinieckul. Lublinieckul. Lubliniecka 33a 33a 33a 33    

42424242----284 Herby284 Herby284 Herby284 Herby    

Pokój nr Pokój nr Pokój nr Pokój nr 8 8 8 8 ----    kancelariakancelariakancelariakancelaria    

 

W terminie do dnia 07.09.2017 roku, do godz. 11.00 

2. Kopertę należy zaadresować: 

Urząd Gminy HerbyUrząd Gminy HerbyUrząd Gminy HerbyUrząd Gminy Herby    

ul. Lubliniecka 33ul. Lubliniecka 33ul. Lubliniecka 33ul. Lubliniecka 33    

42424242----284 Herby284 Herby284 Herby284 Herby    

Pokój nr Pokój nr Pokój nr Pokój nr 8 8 8 8 ----    kancelariakancelariakancelariakancelaria    

 

z dopiskiem: „Oferta przetargowa na„Oferta przetargowa na„Oferta przetargowa na„Oferta przetargowa na    Zaprojektowanie i wykonZaprojektowanie i wykonZaprojektowanie i wykonZaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w anie robót budowlanych w anie robót budowlanych w anie robót budowlanych w 

ramach projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg ramach projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg ramach projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg ramach projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg 

rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego ––––Gmina Herby”Gmina Herby”Gmina Herby”Gmina Herby”””””        

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim 

oznakowana została oferta. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi 

wykonawca. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych 

ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 
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5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak 

składana oferta tj. w zamkniętej kopercie (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio 

oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. 

6. Ofertę złożona po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.   

7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian 

i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 

otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy 

oraz zgodności ze złożonymi ofertami; Oferty prawidłowo wycofane nie będą  otwierane. 

8. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 

zmian, zostaną dołączone do oferty. 

9. Otwarcie ofert nastąpi dnia Otwarcie ofert nastąpi dnia Otwarcie ofert nastąpi dnia Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.09.201707.09.201707.09.201707.09.2017    rokrokrokrokuuuu, o godz. , o godz. , o godz. , o godz. 11.3011.3011.3011.30        w siedzibie Zw siedzibie Zw siedzibie Zw siedzibie Zamawiającego amawiającego amawiającego amawiającego 

wwww    HHHHerbacherbacherbacherbach    (42(42(42(42----284) ul. Lubliniecka 33284) ul. Lubliniecka 33284) ul. Lubliniecka 33284) ul. Lubliniecka 33, pokój nr , pokój nr , pokój nr , pokój nr 6 6 6 6 ––––    Sala USCSala USCSala USCSala USC.... Otwarcie ofert jest jawne. 

10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przy otwarciu ofert podaje się nazwy (firmy) 

oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

11. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której 

opublikowano SIWZ informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

12. W części niejawnej Zamawiający sprawdza oferty pod względem formalnym 

i merytorycznym a następnie dokonuje oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej 

na podstawie kryteriów wymienionych w pkt. XIV SIWZ. 

XIII.XIII.XIII.XIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienieWykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienieWykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienieWykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie    warunków udziału warunków udziału warunków udziału warunków udziału 

wwww    postępowanipostępowanipostępowanipostępowaniu oraz brak podstaw wykluczeniau oraz brak podstaw wykluczeniau oraz brak podstaw wykluczeniau oraz brak podstaw wykluczenia    

1. Wykonawca    zobowiązany jest złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zobowiązany jest złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zobowiązany jest złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zobowiązany jest złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem 

ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, następujące ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, następujące ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, następujące ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, następujące 

oświadczenia i dokumenty:oświadczenia i dokumenty:oświadczenia i dokumenty:oświadczenia i dokumenty: 

1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ)(zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ)(zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ)(zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ) oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ)(zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ)(zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ)(zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ); 

1.2. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt V ppkt 3.1.1 i 3.1.4 SIWZ – jeżeli 

wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (przykładowy wzór 

zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) 

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 
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się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.1 SIWZ. 

1.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 

w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu, 

o którym mowa w pkt 1.1 SIWZ. 

1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia 

o których mowa w punkcie 1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają  spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw  wykluczenia. 

2. Dokumenty i oświadczenia składane samodzielnie przez Wykonawcę, po upływie terminu Dokumenty i oświadczenia składane samodzielnie przez Wykonawcę, po upływie terminu Dokumenty i oświadczenia składane samodzielnie przez Wykonawcę, po upływie terminu Dokumenty i oświadczenia składane samodzielnie przez Wykonawcę, po upływie terminu 

składania ofertskładania ofertskładania ofertskładania ofert: 

2.1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym    załącznik nr załącznik nr załącznik nr załącznik nr 

5555    do SIWZ. do SIWZ. do SIWZ. do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

dokumenty te należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 

    

3. DokDokDokDokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu  składania ofert.umenty składane na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu  składania ofert.umenty składane na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu  składania ofert.umenty składane na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu  składania ofert.    

3.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający 

wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:    

3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1. wykazu robót budowlanychwykazu robót budowlanychwykazu robót budowlanychwykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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 wartości, rodzaju,  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 
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w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; wzór wykazu stanowi załącznik wzór wykazu stanowi załącznik wzór wykazu stanowi załącznik wzór wykazu stanowi załącznik 

nr nr nr nr 6666    do SIWZ.do SIWZ.do SIWZ.do SIWZ.    

Uwaga: Uwaga: Uwaga: Uwaga:  

Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na  potwierdzenie, że 

roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo  ukończone jest szerszy od opisanego  przez Zamawiającego 

w punkcie V. 1.2.3.1  SIWZ należy ,w wykazie robót budowlanych, podać wartość robót 

odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawianych na 

potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia.    

3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.     wykazwykazwykazwykazuuuu    osób, osób, osób, osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami, sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZZZZ    

3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczejgospodarczejgospodarczejgospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych;    

3.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.1.3 składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.    

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy , nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed  organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym  ze względu  na siedzibę lub miejsce  

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.    Dokumenty, o których mowa 

w zdaniu pierwszym i drugim, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

3.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa 

dokumenty o  których mowa w pkt. 3.1.3 odnośnie tego podmiotu. 

3.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty 

o których mowa w pkt 3.1.3 należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Natomiast dokumenty o których mowa w pkt. 

3.1.1, pkt 3.1.2 Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki 

udziału w postępowaniu. 
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3.5. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału 

w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, 

że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

    

4. Uzupełnianie dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw.Uzupełnianie dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw.Uzupełnianie dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw.Uzupełnianie dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw. 

4.1. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt XIII, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 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 do 

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. 

4.2. 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. 

4.3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp , jeżeli 

zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz 

z 2016 r. poz. 352). 

4.4. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

o których mowa w punkcie 3 w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.    

5. Forma składanych dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw.Forma składanych dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw.Forma składanych dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw.Forma składanych dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw. 

5.1. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ 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 oryginaleskładane są w oryginaleskładane są w oryginaleskładane są w oryginale. 

5.2. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 

Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
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podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za 

zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 

5.3. Pełnomocnictwa składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

5.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

5.5. W przypadku wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty zgodnie z art.26 ust.3 lub 3a 

ustawy Prawo zamówień publicznych dokumenty, oświadczenia, pełnomocnictwa muszą 

zostać złożone w  takiej samej  formie jak wskazano powyżej. 

XIV.XIV.XIV.XIV. Kryteria oceny ofertKryteria oceny ofertKryteria oceny ofertKryteria oceny ofert    

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami  i ich Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami  i ich Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami  i ich Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami  i ich 

znaczeniem:znaczeniem:znaczeniem:znaczeniem: 

1)1)1)1) Kc Kc Kc Kc ----        cena cena cena cena ––––    waga 60 %waga 60 %waga 60 %waga 60 %    

2)2)2)2) KgKgKgKg    ––––    wydłużenie okresu gwarancji wydłużenie okresu gwarancji wydłużenie okresu gwarancji wydłużenie okresu gwarancji ––––    waga waga waga waga 44440 %0 %0 %0 %    

 

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w każdym z kryteriów to 100.  

2. Sposób przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach:Sposób przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach:Sposób przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach:Sposób przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach:    

Ad. 1 Cena Ad. 1 Cena Ad. 1 Cena Ad. 1 Cena     

1) Do oceny w przypadku kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena brutto czyli 

obejmująca podatek VAT całości przedmiotu zamówienia. 

2) Każdej z ofert przyznane zostaną punkty wyliczone wg wzoru: 

Kcn- liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium Kc 

Kcn = najniższa cena  spośród wszystkich przedstawionych przez wykonawców /cena    

badanego wykonawcy x 100 punktów 

Ad. Ad. Ad. Ad. 2222. Wydłużenie okresu gwarancji.. Wydłużenie okresu gwarancji.. Wydłużenie okresu gwarancji.. Wydłużenie okresu gwarancji. 

1) W przypadku kryterium "wydłużenie okresu gwarancji" do oceny będzie brana pod 

uwagę gwarancja zadeklarowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym - 

załącznik nr 1 do SIWZ. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do udzielenia minimum 

60 miesięcy gwarancji. 

2) Wykonawcy są zobowiązani do zadeklarowania gwarancji w pełnych miesiącach. 

3) Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie okresu gwarancji powyżej minimalnego 

okresu  60 miesięcy do maksymalnie 120  miesięcy w następujący sposób:  

- za 60 miesięczny okres gwarancji Zamawiający przyzna 0 punktów 

- wydłużenie gwarancji od 61 do 66 (włącznie) miesięcy gwarancji Zamawiający przyzna – 10 

punktów 

- wydłużenie gwarancji od 67 do 72 (włącznie) miesięcy gwarancji Zamawiający przyzna – 20 

punktów 

- wydłużenie gwarancji od 73 do 78 (włącznie) miesięcy gwarancji Zamawiający przyzna – 30 

punktów 

- wydłużenie gwarancji od 79 do 84 (włącznie) miesięcy gwarancji Zamawiający przyzna – 40 

punktów 
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- wydłużenie gwarancji od 85 do 90 (włącznie) miesięcy gwarancji Zamawiający przyzna – 50 

punktów 

- wydłużenie gwarancji od 91 do 96 (włącznie) miesięcy gwarancji Zamawiający przyzna – 60 

punktów 

- wydłużenie gwarancji od 97 do 102 (włącznie) miesięcy gwarancji Zamawiający przyzna – 70 

punktów 

- wydłużenie gwarancji od 103 do 108 (włącznie) miesięcy gwarancji Zamawiający przyzna – 80 

punktów 

- wydłużenie gwarancji od 109 do 114 (włącznie) miesięcy gwarancji Zamawiający przyzna – 90 

punktów 

- wydłużenie gwarancji od 115 do 120 (włącznie) miesięcy gwarancji Zamawiający przyzna – 100 

punktów 

4) Za udzielenie gwarancji dłuższej niż 120 miesięcy Wykonawca otrzyma 100 punktów.  

Do umowy przyjęty zostanie okres gwarancji faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę 

w ofercie.  

5) Niewpisanie żadnego okresu gwarancji lub zaoferowanie okresu gwarancji mniejszego 

niż 60 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 

3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma 

maksymalną ilość punktów przewidzianych w danym kryterium czyli 100. Pozostałym 

wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio 

mniejsza liczba punktów. 

4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów przyznana zostanie według 

następujących zasad: 

Kcn- liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium Kc 

Kgn – liczba punktów przyznanych ofercie n za spełnianie kryterium Kg 

5. W celu ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi 

wyżej kryteriami, Zamawiający posłuży się następującym wzorem: 

Won =  Kcn x 60% + Kgn x 40% 

Won– wskaźnik oceny oferty 

n - numer oferty; 

6. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. 

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

7.1. Przez „oczywiste omyłki pisarskie” Zamawiający uznaje bezsporne, nie budzące 

wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów np. widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny 

błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd 

rzeczowy, rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie. 
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7.2. Przez „oczywiste omyłki rachunkowe” Zamawiający uznaje omyłki dotyczące działań 

arytmetycznych na liczbach, np. błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki 

podatku od towarów i usług, błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty 

podatku od towarów i usług, błędny wynik działania matematycznego wynikający 

z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. 

 

XV.XV.XV.XV. Wymagania dotyczące wadium.Wymagania dotyczące wadium.Wymagania dotyczące wadium.Wymagania dotyczące wadium.    

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w 

wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).  

2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 Ustawy.  

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego:  

Gmina Herby, Bank Spółdzielczy Koszęcin nr 48 8288 1014 2001 0000 0042 0001. Za 

skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w 

oznaczonym terminie znajduje się na rachunku Zamawiającego.  

4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

5. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć wraz 

z Ofertą. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania 

wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności określać 

bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w 

przypadkach określonych w ustawie oraz być ważne przez okres związania ofertą, 

określony w niniejszej SIWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

6. Beneficjentem wniesionego wadium będzie: Gmina Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 

Herby. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza przelewem, tytuł przelewu 

musi pozwalać Zamawiającemu na identyfikację przedmiotowego postępowania (np. znak 

postępowania, nazwa postępowania, skrócona nazwa postępowania).  

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 12).  

8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert.  

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie pkt 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

zamawiającego.  

11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
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pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie,  

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

XVI.XVI.XVI.XVI. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy.Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy.Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy.Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy.    

1. Wykonawcom  przysługuje prawo do środków ochrony prawnej zgodnie z procedurą Wykonawcom  przysługuje prawo do środków ochrony prawnej zgodnie z procedurą Wykonawcom  przysługuje prawo do środków ochrony prawnej zgodnie z procedurą Wykonawcom  przysługuje prawo do środków ochrony prawnej zgodnie z procedurą 

określoną w Dziale VI ustokreśloną w Dziale VI ustokreśloną w Dziale VI ustokreśloną w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.awy Prawo zamówień publicznych.awy Prawo zamówień publicznych.awy Prawo zamówień publicznych. 

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1)    wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

2)    określenia warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego; 

5) opisu przedmiotu zamówienia; 

6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 
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6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. 

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie.   

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność 

albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób 

przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności te, nie przysługuje odwołanie. 

9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób. 

10. Odwołanie wobec treści    ogłoszenia, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

stronie internetowej. 

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 9 i 10 wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 

kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie 

internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 

specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

14. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 

od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes 

w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 

przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się 

Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

15. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 

rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

16. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli 

zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 
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rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala 

opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na 

posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 

przysługuje skarga. 

17. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 13 nie mogą następnie korzystać ze 

środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie 

z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie pkt 19 i 20. 

18. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się 

na piśmie lub ustnie do protokołu. 

19. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych 

w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności 

stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania 

po stronie Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie 

Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku 

Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

20. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 

Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, 

a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

21. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 

Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych 

w odwołaniu w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów 

odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego 

zarzutów w części , gdy po jego stronie do postępowania odwoławczego nie przystąpił 

w terminie żaden wykonawca, a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba 

rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów.   

22. Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. 

23. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu 

24. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 

25. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

XVII.XVII.XVII.XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.    

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny oferty. 
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2.  Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w formach określonych 

w art. 148 ust. 1 – Prawo zamówień publicznych. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione w PLN.  

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający, 

przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.  

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

pieniężna – warunki poręczeń i gwarancji wymagają przed podpisaniem umowy akceptacji 

Zamawiającego.  

6. Pozostałe wymagania dotyczące Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 

warunki i termin jego zwrotu określone zostały we wzorze umowy.  

 

XVIII.XVIII.XVIII.XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty wInformacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty wInformacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty wInformacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w    celu celu celu celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.    

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim   

wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zapisem SIWZ  

i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy 

złożyli oferty na zasadach i w zakresie określonym w art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych oraz udostępni informacje, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, na stronie internetowej. 

3. Wybranemu wykonawcy Zamawiający określi  termin i miejsce podpisania umowy  zgodnie  

z treścią wzoru umowy, załącznika nr 8 do SIWZ. Podpisanie umowy nastąpi w terminie  

wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem art.94 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych.   

4. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (dotyczy konsorcjum), wykonawcy przed zawarciem umowy muszą 

przedstawić– kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Przed  podpisaniem  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu 

dokumenty  potwierdzające,  że  osoby  biorące  udział  w  realizacji  zamówienia  

posiadają wymagane uprawnienia budowlane w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju  z  dnia  11  września  2014  r.  w  sprawie  samodzielnych  funkcji  

technicznych w budownictwie  (Dz.  U.  z  2014  r.,  poz.  1278)  potwierdzone  stosownymi  

decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub odpowiadające 
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wymaganym uprawnienia  budowlane,  które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej  

obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63 

poz. 394). (zgodnie  z  zapisem  art.  104  ustawy  Prawo  budowlane). 

6. Przed  podpisaniem  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wniesienia  

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie i terminie określonych 

w zawiadomieniu; 

 

XIX.XIX.XIX.XIX. Postanowienia końcowe.Postanowienia końcowe.Postanowienia końcowe.Postanowienia końcowe.    

1. Nie dopuszcza  się składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 

3. Nie przewiduje się zamówień ,o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 i 7, ani zawarcia 

umowy ramowej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, ani wyboru 

najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy               

Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

XX.XX.XX.XX. ZałZałZałZałącznikiącznikiącznikiączniki    

Integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia są następujące 
załączniki: 
Załącznik nr 1  Formularz Ofertowy 
Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych stanowiące wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 

Załącznik nr 3  Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), dot.  
spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4  Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji 
wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 

Załącznik nr 5  Oświadczenie  Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 6  Wykaz robót budowlanych 
Załącznik nr 7  Wykaz osób 
Załącznik nr 8  Wzór umowy 
Załącznik nr 9  Program Funkcjonalno- Użytkowy 
 
 
Herby, dnia 18.08.2017 rok 

Zatwierdzam: 

 

      .............................. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

    
Dane dotyczące Wykonawcy składającego ofertę:Dane dotyczące Wykonawcy składającego ofertę:Dane dotyczące Wykonawcy składającego ofertę:Dane dotyczące Wykonawcy składającego ofertę:    
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać 
nazwę Pełnomocnika/Lidera , nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających nazwę Pełnomocnika/Lidera , nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających nazwę Pełnomocnika/Lidera , nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających nazwę Pełnomocnika/Lidera , nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się się się się o zamówienie  oraz zaznaczyć, iż wykonawcy wspólnie ubiegając się o udzielenie o zamówienie  oraz zaznaczyć, iż wykonawcy wspólnie ubiegając się o udzielenie o zamówienie  oraz zaznaczyć, iż wykonawcy wspólnie ubiegając się o udzielenie o zamówienie  oraz zaznaczyć, iż wykonawcy wspólnie ubiegając się o udzielenie 
zamówienia)zamówienia)zamówienia)zamówienia) ........................................................... 
Nazwa……………………………… 
Adres ……………………. 
Nr telefonu/faks…………………… 
Adres e-mail…………………….. 
NIP/PESEL( w zależności od podmiotu)…………………………………………… 
KRS/CEDIG( w zależności od podmiotu)…………………………………………………... 
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy i podstawa do 
reprezentacji:...................................    

    
Gmina HerbyGmina HerbyGmina HerbyGmina Herby    
ul. Lubliniecka 33ul. Lubliniecka 33ul. Lubliniecka 33ul. Lubliniecka 33    
42424242----284 He284 He284 He284 Herbyrbyrbyrby    

    
FORMULARZ OFERTOWYFORMULARZ OFERTOWYFORMULARZ OFERTOWYFORMULARZ OFERTOWY    

    
Odpowiadając na ogłoszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, na 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanych Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanych Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanych Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanych 
węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmiwęzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmiwęzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmiwęzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu n powiatu n powiatu n powiatu 
lublinieckiego lublinieckiego lublinieckiego lublinieckiego ––––    Gmina Herby” Gmina Herby” Gmina Herby” Gmina Herby”     
    
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorze umowy za:  
- całkowitą cenę netto: ……………………………………………… PLN 

- podatek VAT - ………...… % …………………………..……………… PLN 

- cenę brutto:  ……………………………………………… PLN*  

(słownie złotych brutto: ………………………….) 

* (kwota winna być zgodna z wierszem  nr 3 poniższej tabeli) 

Lp. Składni cenotwórczy Cena brutto w PLN 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 
uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych 
niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych * 

UWAGA: Cena opracowania dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 
5% ceny realizacji całego zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty. 

 

2. Wykonanie robót budowlanych  

3. RAZEM  
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2. Oferujemy okres gwarancji:   
 

Wpisać okres gwarancji w pełnych miesiącach 

 

 
Nie podanie informacji dotyczącej okresu gwarancji, jak i podanie okresu gwarancji krótszego niż minimalny 
wymagany lub podanie okresu w niepełnych miesiącach skutkowało będzie odrzuceniem oferty jako 
niezgodnej z treścią SIWZ.  

3. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi/przy udziale 
podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 
zamówienia i podajemy firmy/nazwy podwykonawców: 

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

4. Oświadczam, że  osoby o których mowa w pkt. III.6.1. SIWZ, będą zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę. Jednocześnie zobowiązuję się na każde wezwanie 
zamawiającego do udokumentowania zatrudnienia ww. osób, na warunkach określonych 
w umowie.  

Oświadczam, że powyższe czynności wykonywane będą przez ……………………osób. 
/podać liczbę osób/   

 
5. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminach wskazanych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
6. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i w ofercie. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 
oferty. 

8. Oświadczamy, iż uważamy się za  związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ 
9. Na potrzeby ogłoszenia o udzieleniu zamówienia proszę o podanie informacji, czy 

wykonawca jest: 

mikroprzedsiębiorstwem /bądź małym /lub średnim przedsiębiorstwem)*. 

[ Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane 

wyłącznie do celów statystycznych.  

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.  

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.  

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 

50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. ]    

    
10. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach 

…….., niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji 
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stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem. 
Powyższe informacje zostały zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na 
(proszę wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa): 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………    

    
    
    
    

.............................................................. 
miejscowość i data 

       ............................................................. 
        Podpis wykonawcy / osoby upoważnionej 
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Załącznik  nr 2 do SIWZ     

WWWWykonawca:ykonawca:ykonawca:ykonawca: 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
……………………………………………………………………………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/ 
podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy Oświadczenie wykonawcy Oświadczenie wykonawcy Oświadczenie wykonawcy     

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

    Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.    Zaprojektowanie i Zaprojektowanie i Zaprojektowanie i Zaprojektowanie i 

wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanych węzłów wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanych węzłów wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanych węzłów wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckieprzesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckieprzesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckieprzesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego go go go ––––

Gmina HerbyGmina HerbyGmina HerbyGmina Herby    oświadczam, co następuje:    

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12 – 22 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

 

.............................................................. 
miejscowość i data 

       ............................................................. 
        Podpis wykonawcy / osoby upoważnionej 

 

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 ust. 5 pkt.1) Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

 

 

.............................................................. 
miejscowość i data 

       ............................................................. 
        Podpis wykonawcy / osoby upoważnionej 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 – 22 

oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

 

.............................................................. 
miejscowość i data 

       ............................................................. 
        Podpis wykonawcy / osoby upoważnionej 

 

[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 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 – 22 oraz ust. 5 pkt. 1  ustawy Pzp. 

 

.............................................................. 
miejscowość i data 

       ............................................................. 
        Podpis wykonawcy / osoby upoważnionej 

 



 

Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu 
„Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie 
gmin powiatu lublinieckiego –Gmina Herby”. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: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 i data 

       ............................................................. 
        Podpis wykonawcy / osoby upoważnionej 



 

Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu 
„Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie 
gmin powiatu lublinieckiego –Gmina Herby”. 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

Wykonawca:Wykonawca:Wykonawca:Wykonawca: 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
……………………………………………………………………………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/ 
podstawa do reprezentacji) 

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy Oświadczenie wykonawcy Oświadczenie wykonawcy Oświadczenie wykonawcy  

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

    Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie i Zaprojektowanie i Zaprojektowanie i Zaprojektowanie i 

wykonanie robót budowlanych w wykonanie robót budowlanych w wykonanie robót budowlanych w wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanych węzłów ramach projektu „Budowa zintegrowanych węzłów ramach projektu „Budowa zintegrowanych węzłów ramach projektu „Budowa zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego ––––

Gmina Herby”Gmina Herby”Gmina Herby”Gmina Herby” oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

    punkcie V ppkt 1.2 SIWZ.punkcie V ppkt 1.2 SIWZ.punkcie V ppkt 1.2 SIWZ.punkcie V ppkt 1.2 SIWZ. 

.............................................................. 
miejscowość i data 

       ............................................................. 
        Podpis wykonawcy / osoby upoważnionej 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓWINFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓWINFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓWINFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

przez zamawiającego w punkcie     punkcie V ppkt 1.2 SIWZ.punkcie V ppkt 1.2 SIWZ.punkcie V ppkt 1.2 SIWZ.punkcie V ppkt 1.2 SIWZ. , polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

w następującym zakresie: 



 

Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu 
„Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie 
gmin powiatu lublinieckiego –Gmina Herby”. 

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

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i 

określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

.............................................................. 
miejscowość i data 

       ............................................................. 
        Podpis wykonawcy / osoby upoważnionej 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: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 i data 

       ............................................................. 
        Podpis wykonawcy / osoby upoważnionej 

 



 

Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu 
„Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie 
gmin powiatu lublinieckiego –Gmina Herby”. 

Załącznik nr 4 do  SIWZ 

-przykładowy wzór zobowiązania- 

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

(pieczęć podmiotu składającego zobowiązania)    

    

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na 

potrzeby wykonania zamówieniapotrzeby wykonania zamówieniapotrzeby wykonania zamówieniapotrzeby wykonania zamówienia 

1. Będąc należycie upoważnionym do reprezentowania podmiotu składającego zobowiązanie, który 

reprezentuje tj. ………………………….. oświadczam(y), ze na podstawie art. 22a ustawy prawo 

zamówień publicznych (tj. DZ. U z 2015r., poz. 2164 z późn zm.) zobowiązuje się do oddania do 

dyspozycji Wykonawcy tj. ………………………………………… niezbędne zasoby tj. Zdolności techniczne lub Zdolności techniczne lub Zdolności techniczne lub Zdolności techniczne lub 

zawodowezawodowezawodowezawodowe, , , , w zakresie: 

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

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

na potrzeby realizacji zamówienia pn.    Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach 

projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na 

terenie gmin powiatu lublinieckiego terenie gmin powiatu lublinieckiego terenie gmin powiatu lublinieckiego terenie gmin powiatu lublinieckiego ––––Gmina Herby”.Gmina Herby”.Gmina Herby”.Gmina Herby”. 

2. Jednocześnie oświadczam, że 

a) wykorzystanie zasobów podmiotu, który reprezentuję przez wykonawcę przy wykonaniu 

zamówienia odbywać się będzie w następujący sposób: 

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

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

zakres i okres udziału podmiotu, który reprezentuję przy wykonaniu zamówienia obejmuje: 

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

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

b) w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia podmiot, który reprezentuje zrealizujezrealizujezrealizujezrealizuje    na na na na 

podstawie umowy o podwykonawstwiepodstawie umowy o podwykonawstwiepodstawie umowy o podwykonawstwiepodstawie umowy o podwykonawstwie roboty budowlane / usługi, do realizacji  których te 

zdolności są wymagane. 

 

.............................................................. 
miejscowość i data 

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

Podpis podmiotu udostępniającego zasoby 
/ osoby upoważnionej 

 



 

Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu 
„Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie 
gmin powiatu lublinieckiego –Gmina Herby”. 

Załącznik nr 5 do SIWZ  

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

Nazwa i siedziba wykonawcy 

 
Oświadczenie  Wykonawcy o Oświadczenie  Wykonawcy o Oświadczenie  Wykonawcy o Oświadczenie  Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowejprzynależności do grupy kapitałowejprzynależności do grupy kapitałowejprzynależności do grupy kapitałowej    

    
 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: Zaprojektowanie i wykonanie robót Zaprojektowanie i wykonanie robót Zaprojektowanie i wykonanie robót Zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z 
budową dróbudową dróbudową dróbudową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego g rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego g rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego g rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego ––––Gmina Herby”Gmina Herby”Gmina Herby”Gmina Herby”        
    
- oświadczam/y, że Wykonawca/y, którego reprezentuję/emy nie należynie należynie należynie należy do grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), 
tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 
r., poz. 184)*. 
 
- oświadczam/y, że Wykonawca/y, którego reprezentuję/emy     należynależynależynależy do grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), 
tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 
r., poz. 184) *. 
 
W związku z przynależnością do tej samej grupy kapitałowej składam nw. dokumenty/ informacje* 
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
.............................................................. 
miejscowość i data 

       ............................................................. 
        Podpis wykonawcy / osoby upoważnionej 

 
UWAGA!UWAGA!UWAGA!UWAGA!    
* niepotrzebne skreślić* niepotrzebne skreślić* niepotrzebne skreślić* niepotrzebne skreślić 
 



 

Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu 
„Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie 
gmin powiatu lublinieckiego –Gmina Herby”. 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

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

Nazwa i siedziba wykonawcy 

 
 
 

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ----    w tym okresie, wraz z w tym okresie, wraz z w tym okresie, wraz z w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, rodzaju,  datypodaniem ich wartości, rodzaju,  datypodaniem ich wartości, rodzaju,  datypodaniem ich wartości, rodzaju,  daty    i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 

zostały wykonanezostały wykonanezostały wykonanezostały wykonane    
    

Na potrzeby postępowania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu 
„Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie 
gmin powiatu lublinieckiego –Gmina Herby”. 
 

Nazwa i siedziba wykonawcy: .................................................................................................................. 

    

    
LpLpLpLp....    Podmiot na rzecz, którego Podmiot na rzecz, którego Podmiot na rzecz, którego Podmiot na rzecz, którego 

roboty zostały wykonane,roboty zostały wykonane,roboty zostały wykonane,roboty zostały wykonane,    
nazwa i adresnazwa i adresnazwa i adresnazwa i adres    

Rodzaj robót  i miejsce ich wykonaniaRodzaj robót  i miejsce ich wykonaniaRodzaj robót  i miejsce ich wykonaniaRodzaj robót  i miejsce ich wykonania    
(rodzaj obiektu, zakres wykonanych (rodzaj obiektu, zakres wykonanych (rodzaj obiektu, zakres wykonanych (rodzaj obiektu, zakres wykonanych 

robót)robót)robót)robót)    

Wartość robótWartość robótWartość robótWartość robót    Termin Termin Termin Termin 
wykonania wykonania wykonania wykonania     

     

     

     

     

 
.............................................................. 
miejscowość i data 

       ............................................................. 
        Podpis wykonawcy / osoby upoważnionej 

 
 
 

 

1.1.1.1. Do wykazu należy dołączyć dowody, określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, Do wykazu należy dołączyć dowody, określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, Do wykazu należy dołączyć dowody, określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, Do wykazu należy dołączyć dowody, określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
wwww    szczególności informacji o tym, że czy roboty zostały wykonane zgodnie zszczególności informacji o tym, że czy roboty zostały wykonane zgodnie zszczególności informacji o tym, że czy roboty zostały wykonane zgodnie zszczególności informacji o tym, że czy roboty zostały wykonane zgodnie z    przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 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 wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charaktprzyczyny o obiektywnym charaktprzyczyny o obiektywnym charaktprzyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów erze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów erze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów erze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ––––    inne inne inne inne 
dokumenty.dokumenty.dokumenty.dokumenty.    

2.2.2.2. Wykaz i dowody winien potwierdzać spełnWykaz i dowody winien potwierdzać spełnWykaz i dowody winien potwierdzać spełnWykaz i dowody winien potwierdzać spełnianie warunku opisanego w pkt. Vianie warunku opisanego w pkt. Vianie warunku opisanego w pkt. Vianie warunku opisanego w pkt. V.1 ppkt.1 ppkt.1 ppkt.1 ppkt....    1.2.3.1  SIWZ.1.2.3.1  SIWZ.1.2.3.1  SIWZ.1.2.3.1  SIWZ.    
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Załącznik Nr 7 do SIWZ        

 

WYKAZ OSÓBWYKAZ OSÓBWYKAZ OSÓBWYKAZ OSÓB    

skierowanych przez Wykskierowanych przez Wykskierowanych przez Wykskierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamóonawcę do realizacji zamóonawcę do realizacji zamóonawcę do realizacji zamówieniawieniawieniawienia    

    

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. 
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanych Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanych Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanych Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanych 
węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powwęzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powwęzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powwęzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu iatu iatu iatu 
lublinieckiego lublinieckiego lublinieckiego lublinieckiego ––––Gmina Herby”Gmina Herby”Gmina Herby”Gmina Herby”    

                    
Nazwa i siedziba wykonawcy: 

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

 

Przedkładamy wykaz osób potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

Lp.Lp.Lp.Lp.    Imię i nazwiskoImię i nazwiskoImię i nazwiskoImię i nazwisko    

Kwalifikacje zawodowe, uprawnieniaKwalifikacje zawodowe, uprawnieniaKwalifikacje zawodowe, uprawnieniaKwalifikacje zawodowe, uprawnienia    
(numer, rodzaj i zakres posiadanych uprawnień budowlanych oraz 

numer i zakres uprawnień zawodowych) 
 

    

Zakres Zakres Zakres Zakres 
wykonywanych wykonywanych wykonywanych wykonywanych 

czynnoczynnoczynnoczynnościściściści 

Informacja o podstawie Informacja o podstawie Informacja o podstawie Informacja o podstawie 
do dysponowania osobądo dysponowania osobądo dysponowania osobądo dysponowania osobą 

1 2 3 6 7 

1. 
 
 
 

 
  

2. 
 
 
 

 
  

 

.............................................................. 
miejscowość i data 

       ............................................................. 
        Podpis wykonawcy / osoby upoważnionej 
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Załącznik Nr 8 do SIWZ  

Wzór umowyWzór umowyWzór umowyWzór umowy    

Umowa Nr  _______________Umowa Nr  _______________Umowa Nr  _______________Umowa Nr  _______________    

 

zawarta w Herbach w dniu ___________ 2017 r. pomiędzy:  

  

Gminą Herby, z siedzibą w Herbach (42-284), przy ul. Lublinieckiej 33, NIP: 575-18-65-335, 

REGON: 151398439,  reprezentowaną  przez  ______________________________,  zwaną  

dalej „Zamawiającym”  

  

a:  

________________________________________________________,   

  

którego reprezentuje____________________________, zwanym dalej „Wykonawcą”,   

 

o następującej treści: 

 

§ 1§ 1§ 1§ 1    

Przedmiot umowyPrzedmiot umowyPrzedmiot umowyPrzedmiot umowy    

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca wyłoniony w wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 . Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164 ze zm.) wykona na rzecz Zamawiającego:  

a) dokumentację projektową oraz sprawować będzie nadzór autorski, o którym stanowi w 

art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 

290 ze zm.), oraz uzyska wszelkie niezbędne decyzje administracyjne umożliwiające 

rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać 

zgody właścicieli nieruchomości na dysponowanie gruntem na cele budowlane w 

przypadku ich braku przez Zamawiającego. 

b) roboty budowlane zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową  



 

Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu 
„Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie 
gmin powiatu lublinieckiego –Gmina Herby”. 

w ramach zadania pod nazwą Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach 

projektu „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych 

na terenie gmin powiatu lublinieckiego –Gmina Herby” zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, Programem funkcjonalno-użytkowym (PFU), postanowieniami 

niniejszej umowy oraz ofertą Wykonawcy, zwane w dalszej części umowy również 

Przedmiotem umowy.  

2. Wskazane w ust. 1 powyżej dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy.  

3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyższonymi standardami 

staranności wynikającymi z zawodowego charakteru wykonywanej działalności, 

obowiązującymi przepisami prawa, najlepszą wiedzą Wykonawcy.  

4. W przypadku wykonywania robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi wymogami, 

Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót oraz usunięcia 

wszelkich wad robót na koszt Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym 

ukończeniem robót.   

§ 2§ 2§ 2§ 2    

Termin realizacji zamówieniaTermin realizacji zamówieniaTermin realizacji zamówieniaTermin realizacji zamówienia    

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy w terminie do dnia 01 kwietnia 

2019r. , z tym, że do dnia 30.03.2018r. Wykonawca zdobędzie wszelkie ostateczne decyzje 

administracyjne umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych. 

  

§ 3 § 3 § 3 § 3     

Obowiązki WykonawcyObowiązki WykonawcyObowiązki WykonawcyObowiązki Wykonawcy    

1. W ramach dokumentacji objętej Przedmiotem umowy Wykonawca:  

a) uzyska wszelkie opinie, uzgodnienia, decyzje, zezwolenia i pozwolenia, których 

obowiązek uzyskania wynika z prawa, w tym - w przypadku konieczności - opracowanie 

materiałów na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej na 

pobór i dostawę energii elektrycznej, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji,  

b)  wykona Projekt budowlany ,  

c) wykona Projekty wykonawcze  

d) wykona Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),  
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e) wykona Przedmiar robót,  

f) wykona Kosztorys inwestorski,  

g) uzyska pozwolenie na budowę,  

h) wykona prace związane z usunięciem kolizji sieci- jeżeli wystąpi taka potrzeba  

i) uzyska opinie, uzgodnienia zatwierdzenia dokumentacji projektowej, wymagane 

przepisami prawa, w tym uzgodnienia ppoż, sanitarno-higieniczne, ochrony środowiska 

i inne wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub oświadczenie o 

braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej wobec zgłoszenia o 

zamiarze budowy/ przebudowy, jeśli zachodzi taka potrzeba  

j) uzyska zgody właścicieli nieruchomości na dysponowanie gruntem na cele budowlane 

w przypadku ich braku przez Zamawiającego. 

2. Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków 

technicznych oraz niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych, pozwoleń, opinii itd., 

w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa, koniecznych do należytego 

wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na 

budowę.  

3. Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy udzieli Wykonawcy niezbędnego 

pełnomocnictwa do występowania imieniu Zamawiającego w ww. sprawach.  

4. Dokumentacja projektowa winna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami na dzień jej odbioru.  

5. Wykonawca zapewnia sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem zgodności z 

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami 

przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane przez osobę posiadającą uprawnienia 

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę.  

6. Dokumentacja projektowa winna zawierać i opisywać rozwiązania technologiczne i 

zastosowane materiały w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń. W opracowanej dokumentacji nie mogą być wskazane 

znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz sformułowania mogące utrudnić uczciwą 

konkurencję. W przypadku braku możliwości określenia rozwiązań technologicznych lub 

materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może posłużyć się 

ww. określeniami pod warunkiem zamiennych zwrotów lub „równoważne”, wskazując 

jednocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów i technologii.  
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7. Wykonawca zapewni międzybranżową koordynację rozwiązań przyjętych w dokumentacji 

projektowej tak, aby rozwiązania dla jednej branży nie wykluczały propozycji zawartej w 

innej branży lub by poszczególne propozycje nie kolidowały ze sobą.  

8. Przy sporządzaniu mapy do celów projektowych Zamawiający wymaga, aby uprawniony 

geodeta dokonał uzgodnień branżowych oraz wywiadów paszportyzacji kabli i urządzeń 

naziemnych i podziemnych. Opracowana mapa powinna zawierać punkty osnowy 

geodezyjnej.  

9. Wszelkie wyjaśnienia, opinie, uzupełnienia wymagane przez jednostki uzgadniające 

dokumentację projektową Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia określonego w § 

14 ust. 1 lit a) umowy.  

10. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Zamawiającym wykonywanie 

dokumentacji projektowej. W tym celu minimum 2 razy w miesiącu odbywać się w 

Siedzibie Zamawiającego spotkania robocze z udziałem Projektantów Wykonawcy. Termin 

spotkań roboczych zostanie ustalony przez strony.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do informowania pisemnie Zamawiającego, co 2 tygodnie, o 

zaawansowaniu prac projektowych wraz z podaniem ich procentowego wykonania i 

przedstawienia dotychczas wykonanych prac. Informacja, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym będzie następowała na 1 tydzień przed planowanym spotkaniem 

roboczym, o którym mowa w ust. 10.  

§ 4 § 4 § 4 § 4     

Zasady akceptacji i odbioru dokumentacji projektowejZasady akceptacji i odbioru dokumentacji projektowejZasady akceptacji i odbioru dokumentacji projektowejZasady akceptacji i odbioru dokumentacji projektowej    

1. Wykonawca przekaże dokumentację projektową, objętą Przedmiotem umowy, w terminie 

określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez 

Zamawiającego w ilości:  

a) 2 egzemplarzy - w formie papierowej (niezależnie od ilości egzemplarzy koniecznych do 

uzyskania uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji), 

b) 2 egzemplarze w formie elektronicznej (edytowalnej i w formacie PDF). 

2. Za termin przekazania dokumentacji projektowej przyjmuje się dzień przekazania 

kompletnej, uzgodnionej dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniem Wykonawcy, o 

którym mowa w ustępie poniżej.  
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3. Wraz z dokumentacją przekazane zostaną oryginały i odpisy dokonanych koniecznych 

uzgodnień, oryginały decyzji administracyjnych, map oraz inne źródłowe dokumenty 

umożliwiające odtworzenie dokumentacji, w tym pliki źródłowe z programu projektowego.  

4. Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej części, 

stanowiącej przedmiot odbioru o wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż nie 

istnieją żadne wady dokumentacji, a dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami oraz, że została przekazana w 

stanie pełnym i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

5. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowią 

integralną część dokumentacji projektowej.  

6. Przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy udziale 

osoby wskazanej w umowie jako osoba upoważniona z ramienia Zamawiającego. 

Przekazanie dokumentacji będzie traktowane jako zgłoszenie prac projektowych do 

akceptacji potwierdzone protokołem przekazania.  

W terminie do 21 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej Zamawiający dokona 

sprawdzenia dokumentacji projektowej, a następnie wezwie do usunięcia wad lub braków 

dokumentacji lub wyznaczy najpóźniej na siódmy dzień od dnia zakończenia czynności 

sprawdzających termin akcentacji dokumentacji .  

7. W razie stwierdzenia wad (w tym niezgodności z PFU) lub braków dokumentacji 

projektowej objętej Przedmiotem umowy w trakcie czynności, o których mowa w ust. 6  

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad lub braków w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego na piśmie, nie krótszym niż 7 dni roboczych. Po tym 

terminie Zamawiający będzie naliczał kary umowne, zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 1 

lit. b) umowy. 

8. Po pisemnej akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego uzyska ostateczną 

decyzję o pozwoleniu na budowę.  

9. Odbiór końcowy - w zakresie dokumentacji projektowej - odbędzie się z udziałem 

upoważnionych przedstawicieli Stron i nastąpi w formie Protokołu odbioru końcowego 

dokumentacji projektowej podpisanego przez Strony lub ich przedstawicieli, po uzyskaniu 

przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.  
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10. Uzupełnienia, korekty i wyjaśnienia do dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem 

umowy zgłoszone przez Zamawiającego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy oraz w 

okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca wykona nieodpłatnie.  

§ 5§ 5§ 5§ 5    

Prawa autorskiePrawa autorskiePrawa autorskiePrawa autorskie    

1.  W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 14 ust. 1 lit a umowy Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej objętej 

Przedmiotem umowy - z chwilą jej przekazania Zamawiającemu - na wszystkich polach 

eksploatacji, w tym w szczególności następujących polach eksploatacji:  

a) wykorzystywania dokumentacji projektowej w sposób nieograniczony, w tym w ramach 

prowadzonych inwestycji przez Zamawiającego,  

b) zwielokrotniania dokumentacji projektowej techniką drukarską, zapisu magnetycznego, 

reprograficzną, techniką cyfrową, techniką filmową,  

c) wprowadzania dokumentacji projektowej do obrotu, użyczania lub najmu oryginału lub 

egzemplarzy,  

d) publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a 

także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do 

dokumentacji projektowej w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez 

udostępnienie egzemplarza dokumentacji projektowej w formie cyfrowej w Internecie, 

publikacji folderów reklamowych zawierających zwielokrotnioną techniką drukarską 

część lub całość dokumentacji projektowej.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego bez zgody Wykonawcy 

wszelkich zmian w dokumentacji projektowej, a także opracowań dokumentacji, w 

szczególności tłumaczeń, modyfikacji, przeróbek, adaptacji, poprawek oraz aktualizacji. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań dokumentacji projektowej i na wykonywanie 

pozostałych praw zależnych.  

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do nieodpłatnego wykonywania w jego imieniu 

autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej oraz zobowiązuje się do 

niewykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentacji, chyba że na niniejsze 

Zamawiający wyrazi zgodę.  
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5. Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 14 ust. 1 lit a) 

umowy stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za korzystanie przez Zamawiającego z 

dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym wskazanych w ust. 1, 

wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji projektowej oraz innych 

uprawnień z nią związanych, a także za przeniesienie własności egzemplarzy dokumentacji 

projektowej w ilości określonej w umowie.  

6. Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja projektowa będąca Przedmiotem niniejszej 

umowy jest wynikiem jego twórczości, jest wolna od wad prawnych, a także nie narusza 

praw osób trzecich.  

§ 6§ 6§ 6§ 6        

Nadzór autorskiNadzór autorskiNadzór autorskiNadzór autorski    

1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach nadzoru autorskiego będzie należało w 

szczególności:  

a) stwierdzenie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności ich realizacji z 

dokumentacją projektową,  

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej 

rozwiązań, zgłaszanych przez Zamawiającego,  

c) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów 

i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych.  

2. Nadzór autorski będzie pełniony na wezwanie Zamawiającego lub osoby upoważnionej 

według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wezwanie do wykonania czynności nadzoru 

autorskiego będzie kierowane do Wykonawcy w formie elektronicznej lub faksu. 

Wykonawca jest zobowiązany do przybycia na teren robót prowadzonych na podstawie 

dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem umowy i sprawowania nadzoru 

autorskiego - w terminie do 3 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego. Przybycie i 

wykonanie nadzoru autorskiego na terenie robót będzie potwierdzone kartą pobytu, 

podpisaną przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  

§ 7 § 7 § 7 § 7     

Obowiązki wykonawcy w okresObowiązki wykonawcy w okresObowiązki wykonawcy w okresObowiązki wykonawcy w okresie realizacji robót budowlanychie realizacji robót budowlanychie realizacji robót budowlanychie realizacji robót budowlanych    
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1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy obejmujący roboty budowlane przy użyciu 

narzędzi, materiałów i wyrobów budowlanych, sprzętu etc. będących w dyspozycji 

Wykonawcy.  

2. Użyte do wykonania Przedmiotu umowy materiały i wyroby budowlane muszą 

odpowiadać wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa oraz normom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów stosowny dokument potwierdzający dopuszczenie go do stosowania w 

budownictwie (np. aprobata techniczna, deklaracja zgodności, znak budowlany, atest, 

certyfikat, świadectwo jakości etc.).  

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 5 dni od 

wezwania Wykonawcy do przekazania terenu budowy, jednak nie wcześniej niż 5 dni od 

podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 9 umowy, przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron. Wskazanie dnia przekazania terenu budowy jest 

uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać gotowość do 

przejęcia terenu budowy w terminie, o którym mowa powyżej.  

4. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy aż do chwili jego oddania ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu cywilnego) za wszelkie 

szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – graniczącym z prowadzonymi 

robotami. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe u osób trzecich.  

5. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca na własny koszt winien:  

a) zabezpieczyć i oznakować teren, umieścić w widocznym miejscu tablice informacyjne,  

b) strzec mienia znajdującego się na przekazanym mu terenie i zapewnić odpowiednie 

warunki bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska,  

c) prowadzić prace w sposób nie zakłócający funkcjonowanie sąsiadujących obiektów,  

d) w trakcie realizacji robót budowlanych usuwać zbędne materiały, odpady oraz 

niepotrzebne urządzenia tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i 

transportowy opuszczający teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego 

terenem,  

e) ponosić koszty związane z zapewnieniem i dostawą wszelkich mediów (w tym: energia 

elektryczna, woda, łączność), niezbędnych do realizacji robót budowlanych oraz koszty 

związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do terenu budowy w należytej czystości,  
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f) uporządkować teren budowy, przywrócić teren przyległy do stanu pierwotnego i 

przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. W 

przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie budowy, inspektor nadzoru 

inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu 

budowy do należytego porządku. W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, 

po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 3 dni robocze 

skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający 

ma prawo zlecić uporządkowanie firmie zewnętrznej, a kosztami tych prac obciążyć 

Wykonawcę (wykonanie zastępcze),  

g) ponosić koszty związane z organizacją i utrzymaniem zaplecza budowy oraz inne koszty 

towarzyszące w tym np.: robót przygotowawczych, porządkowych, związanych z 

utrzymaniem miejsc prowadzenia robót, dojścia do składowanych materiałów, koszty 

związane z odbiorami wykonanych robót.  

6. Wykonawca jest zobowiązany - na własny koszt - zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z 

przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).  

7. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony punktów osnowy geodezyjnej.  

8. Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu 

osnowy geodezyjnej w przypadku jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i 

na swój koszt.  

9. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni niezbędne nadzory 

specjalistyczne.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia niezbędnych wyłączeń z 

właścicielami uzbrojenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać 

przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu.  

11. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

dokumentację fotograficzną ogrodzeń, budowli i budynków, przy których w bliskiej 

odległości prowadzone będą roboty budowlane. Powyższe ma na celu zabezpieczenie 

Wykonawcy i Zamawiającego przed bezpodstawnymi żądaniami odszkodowań przez 

właścicieli za uszkodzone obiekty.  
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12. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do wycinki wraz z 

karczowaniem drzew i krzewów znajdujących się w obszarze prowadzonych robót. Drewno 

pozostałe po usunięciu drzew, krzewów jest własnością Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym sposobu jego zagospodarowania, po 

wcześniejszej udokumentowanej wycenie kosztów odbioru i sprzedaży pozyskanego 

drewna.  

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiarów kontrolnych w trakcie 

prowadzenia robót.  

14. Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany do uregulowania sposobu 

postępowania z odpadami zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 14.12.2012 

r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz.1987 z późn. zm.). Wykonawca jest zobowiązany 

przekazać za potwierdzeniem wszelkie odpady powstałe w skutek prowadzenia robót 

budowlanych. Niezbędne dokumenty potwierdzające ich przekazanie Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu.  

15. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności również:  

a) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie wskazanym w § 7 

ust. 3 umowy,  

b) zapewnienie stałego kierowania robotami przez kierownika budowy oraz kierowników 

robót posiadających uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności,  

c) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników 

wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego 

wykonania robót,  

d) zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicą informacyjną), 

przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów ppoż,  

e) dokonanie (przed przystąpieniem do realizacji robót) inwentaryzacji wraz z pomiarami 

przez uprawnionego geodetę punktów osnowy geodezyjnej w obszarze realizacji robót 

budowlanych,  

f) dokonanie inwentaryzacji wraz z pomiarami przez uprawnionego geodetę punktów 

osnowy geodezyjnej w obszarze realizacji robót budowlanych po zakończeniu robót, a 

przed dokonaniem odbioru końcowego. W przypadku, gdy w toku inwentaryzacji okaże 

się, że punkty osnowy geodezyjnej uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu, Wykonawca jest 
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zobowiązany do przywrócenia ich stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych w 

terminie przed dokonaniem odbioru końcowego,  

g) przedstawienie Zamawiającemu raportu z czynności opisanych powyżej w pkt. e) i f),  

h) przekazanie Zamawiającemu raz w miesiącu w formie elektronicznej na nośniku CD-

ROM dokumentacji fotograficznej z postępu robót, w tym robót zanikających i 

ulegających zakryciu,  

i) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych 

oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych 

oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z 

wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed 

uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem,  

j) usuwanie odpadów z terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

k) przedkładanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentów o wytwarzanych 

odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,  

l) ponoszenie odpowiedzialności z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 

przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i 

przepisach regulujących gospodarkę odpadami,  

m) koordynowanie prac podwykonawców (dalszych podwykonawców),  

n) sprawowanie serwisu (w tym poniesienia kosztów części zamiennych) w okresie 

gwarancji i rękojmi,  

o) dokonanie przeglądów i czynności konserwacyjnych w okresie gwarancji i rękojmi,  

p) ponoszenie wszelkich kosztów pozwoleń, uzgodnień, w tym DTR, decyzji o zajęciu pasa 

drogowego, decyzji i akceptacji, których wymaga prawo,  

q)  wykonanie dokumentacji powykonawczej,  

r) szkolenie obsługi w zakresie eksploatacji obiektu, jeżeli wystąpi taka potrzeba  

s) odbudowanie uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robót lub nasadzeń,  

t) utrzymywanie w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy, w przypadku 

zabrudzenia dróg dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do 

uprzątnięcia tych dróg,  

u) zdemontowanie obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu 

prac,  
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v) wykonanie innych niezbędnych czynności koniecznych do należytego wykonania 

Przedmiotu umowy, w tym wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  

§ 8 § 8 § 8 § 8     

Harmonogram Rzeczowo Harmonogram Rzeczowo Harmonogram Rzeczowo Harmonogram Rzeczowo ----    FinansowyFinansowyFinansowyFinansowy    

1.  W terminie 3 dni, licząc od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje harmonogram 

rzeczowo – finansowy Przedmiotu umowy i przedłoży go Zamawiającemu.  

2. Zamawiający w terminie 3 roboczych dni licząc od dnia złożenia harmonogramu rzeczowo-

finansowego może zgłosić do niego uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca 

zobowiązany jest do korekty harmonogramu uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz 

do ponownego przedłożenia go Zamawiającemu w terminie kolejnych 3 dni. Zamawiający 

zatwierdza poprawiony harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 2 dni licząc od 

dnia jego złożenia.  

3. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy 

stanowi załącznik do umowy i stanowi podstawę do rozliczenia realizacji przedmiotu 

zamówienia. Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-

finansowym, w szczególności zmiana terminów realizacji, nie pozbawia Zamawiającego 

prawa naliczenia kar umownych  

§ 9 § 9 § 9 § 9     

PodwykonawstwoPodwykonawstwoPodwykonawstwoPodwykonawstwo    

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi/zleci podwykonawcom do 

wykonania następujące części przedmiotu umowy:1 

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

2. Zlecenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcom nie wpływa na zmianę 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.  

3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawcy, 

lub dalszego podwykonawcy z którego pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak również 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, któremu wykonanie przedmiotu umowy 

powierza jak za własne działanie lub zaniechanie - niniejszym strony wyłączają 

stosowanie art. 429  kodeksu cywilnego do wzajemnych stosunków powstałych na tle 

realizacji niniejszej Umowy. 

                                                 
1 niepotrzebne skreślić 
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4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego przedmiotu umowy 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany w trakcie realizacji 

umowy, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez 

Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi sprzeciwu w formie 

pisemnej lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

7. W przypadku zawarcia umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia 

ust. 6, zdanie drugie. 

8. Zastrzeżenia w formie pisemnej do projektu przedłożonej Zamawiającemu umowy z 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą mogą dotyczyć w szczególności: 

1) niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub niniejszej umowy; 

2) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 5. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8. 
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11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy określonej w § 14 ust. 1 niniejszej umowy oraz umów o 

podwykonawstwo. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 złotych netto. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, 

określonej w § 22 ust.1) litera "l" umowy. 

14. Przepisy ust. 4-13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

15. Zobowiązanie Zamawiającego wobec Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców nie mogą przekroczyć wynagrodzenia wynikającego z oferty 

Wykonawcy, określonego w § 14 ust.1 umowy. 

16. Wszystkie umowy o podwykonawstwo zawarte przed datą zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego między Zamawiającym a Wykonawcą nie odnoszą skutków 

względem Zamawiającego. 

17. Zamawiającemu przysługuje roszczenie o zwrot wszystkich kwot wypłaconych 

Podwykonawcom. 

18. Umowa o podwykonawstwo musi być dostosowana do warunków umowy zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcom na wykonanie przedmiotu zamówienia, 

w szczególności w zakresie jakości, terminów wykonania robót oraz zapłaty 

wynagrodzenia.  

19. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia na roboty budowlane 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  umowa  o podwykonawstwo musi 

w szczególności zawierać: 

1) oznaczenie stron umowy 
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2) określenie zakresu prac, które mają być wykonywane przez podwykonawcę 

(dalszego podwykonawcę), który powinien być tożsamy z odpowiednim 

zakresem będącym przedmiotem niniejszej umowy; 

3) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że nie może być 

ono wyższe od wynagrodzenia Wykonawcy;  

4) termin realizacji robót pozwalający na terminowe wykonanie robót będących 

przedmiotem niniejszej umowy; 

5) zasady i terminy odbioru wykonanych prac,  

6) termin zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że termin 

zapłaty Podwykonawcy musi być wcześniejszy niż terminy umowne za ten sam 

zakres płaty przez Zamawiającego Wykonawcy.  

7) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi 

podwykonawcami, zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień 

i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym obowiązek 

przedkładania Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych kopii 

zawartych umów z podwykonawcami,  

8) klauzulę dotyczącą odstąpienia (rozwiązania) umowy z podwykonawcą 

w przypadku odstąpienia (rozwiązania) umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym; 

9) zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego.  

10) postanowienie, iż zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe 

podwykonawcy i żądania przedstawienia na każde żądanie zamawiającego 

dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia . 

11) powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do umów o 

podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami. 

20. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 
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Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 

podwykonawcy.  

21. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy 

zawartej z podwykonawcą z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko 

zaistniałych niezgodności. Strony ustalają, że niezłożenie przez Zamawiającego zastrzeżeń 

lub sprzeciwu do umów z podwykonawcami nie zwalnia Wykonawcy z tej 

odpowiedzialności.  

22. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robót budowlanych 

objętych Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgłosić nadzorowi inwestorskiemu 

z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, 

Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wejścia na 

teren budowy i rozpoczęcia robót, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami 

postępowanie Wykonawcy skutkować będzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z § 22 

ust. 1 lit. m) Umowy. Wykonawca winien również poinformować każdorazowo nadzór 

inwestorski o zakończeniu wykonywania zakresu robót objętego Przedmiotem umowy 

przez danego Podwykonawcę.  

23. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi 

podwykonawcami na takich samych zasadach co umowy z podwykonawcami. 

24. Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych 

podwykonawców) nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty ani 

wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.  

25. W przypadku uchylenia się od zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi 

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane 

lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy 

lub usługi.  

26. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 



 

Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu 
„Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie 
gmin powiatu lublinieckiego –Gmina Herby”. 

podwykonawstwo na dostawy lub usługi i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie 

bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

27. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się pisemnie (faksem lub 

drogą elektroniczną) do Wykonawcy o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w terminie do 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Nieudzielanie 

odpowiedzi w formie pisemnej (faksem lub drogą elektroniczną) w wyznaczonym 

terminie uznaje się za brak uwag. 

28. W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 27 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub kolejnego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej kwoty bądź podmiotu, 

któremu płatność się należy – do czasu wyjaśnienia wątpliwości albo 

3) wypłacić należną kwotę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

z uwzględnieniem zapisów ust. 26 jeżeli podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. W takim przypadku Zamawiający 

potrąci kwotę zapłaconą podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

29. Odpowiedzialność Zamawiającego za płatności podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy ogranicza się do wysokości kwoty ustalonej w § 14 ust. 1.  

30. Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, że 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizując powierzony zakres nie gwarantuje 

odpowiedniej jakości lub dotrzymania terminów umownych to Zamawiający może żądać 

od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje 

takie żądanie do Wykonawcy w formie pisemnej wraz ze wskazaniem terminu 

wprowadzenia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

31. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 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, 
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Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

32. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) powództwa 

Zamawiającemu, o zapłatę w trybie art. 647 1 §5 kodeksu cywilnego, Wykonawca 

zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez zamawiającego wszelkich kosztów z tym 

związanych w tym kosztów sądowych.  

33. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę umowy o podwykonawstwo bez wymaganej 

akceptacji Zamawiającego. Skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie 

Wykonawcę.  

34. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

§ 1§ 1§ 1§ 10000        

Roboty zanikające i ulegające zakryciuRoboty zanikające i ulegające zakryciuRoboty zanikające i ulegające zakryciuRoboty zanikające i ulegające zakryciu    

1. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) zgłaszania do odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu co najmniej na 48 

godzin przed planowanym terminem ich zakrycia, 

2) zgłaszania konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych bezpośrednio 

po stwierdzeniu takiej konieczności, nie później jednak niż w terminie 7 dni, w formie 

pisemnej wraz z uzasadnieniem.  

3) Inżynier Kontraktu w imieniu Zamawiającego będzie dokonywał odbiorów robót 

zanikowych lub ulegających zakryciu najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru (licząc od dnia następnego od daty 

zgłoszenia). 

§ 1§ 1§ 1§ 11111    

Odbiór końcowyOdbiór końcowyOdbiór końcowyOdbiór końcowy    

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy określona w § 1 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca dokona zgłoszenia robót do odbioru w formie pisemnej  po akceptacji przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzającego ich wykonanie, dokonanej w 

formie pisemnej. Zgłoszenie robót do odbioru powinno nastąpić w terminie do dnia 

15.03.2019r. Zamawiający powoła komisję odbiorową, która w terminie do 3 dni od daty 
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pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przystąpi do odbioru 

końcowego przedmiotu umowy.  

3. Do zgłoszenia robót do odbioru Wykonawca dołączy: 

1)  oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z niniejszą 

umową oraz o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku, a 

także sąsiednich ulic (w przypadku korzystania z nich), sąsiedniej nieruchomości, 

budynku lub lokalu,  

2) oświadczenie, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,  

3) oświadczenie, że do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano wyłącznie 

materiały budowlane spełniające wymogi określone w obowiązujących przepisach 

prawa, w tym art. 10 ustawy Prawo budowlane, 

4) oryginał dziennika budowy,  

5) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenu,  

6) protokoły badań i sprawdzeń,  

7) kompletną dokumentację powykonawczą wraz z naniesieniem na zasoby 

geodezyjne elementów związanych z zagospodarowaniem terenu – potwierdzoną 

przez projektanta i inspektora nadzoru oraz instrukcje obsługi i eksploatacji 

obiektu, instalacji i urządzeń w języku polskim,  

8) oświadczenie podwykonawców (dalszych podwykonawców) na zawarcie umowy z 

którymi Zamawiający wyraził zgodę w trybie art. 647 (1) KC, że ich roszczenia 

finansowe za wykonane roboty w tym zadaniu zostały zaspokojone,  

9) dokument gwarancyjny odpowiadający co najmniej wymaganiom zawartym w 

niniejszej umowie,  

10) listę wszystkich podwykonawców przy udziale których wykonywał Przedmiot 

umowy,  

11) inne dokumenty i oświadczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa.  

4. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się zakończenie czynności 

odbiorowych, o których mowa w ust. 2.  

5. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót  przekaże Zamawiającemu po 2 

egzemplarze  wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentów w zakresie 

objętym umową. Do czasu przyjęcia obiektu przez Zamawiającego  na Wykonawcy 
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spoczywa obowiązek dozorowania obiektu oraz odpowiedzialność za niego jak w okresie 

prowadzenia robót. 

6. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad lub 

usterek. 

7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady lub usterki przedmiotu 

odbioru to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do 

czasu ich usunięcia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

2) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy o wartość wadliwie wykonanych robót określonych na 

podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez przedstawiciela 

Zamawiającego, 

3) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia oraz uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo żądać od Wykonawcy wykonania 

przedmiotu umowy po raz drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia.  

8. O usunięciu wad lub usterek Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej 

(faksem, drogą elektroniczną) najpóźniej następnego dnia po wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie ich usunięcia. 

9. Po usunięciu wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego 

zostanie spisany protokół odbioru końcowego. 

§ 1§ 1§ 1§ 12222    

Gwarancja jakościGwarancja jakościGwarancja jakościGwarancja jakości    

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy ----- miesięcy 

zgodnie z ofertą wykonawcy, licząc od daty odbioru końcowego. 

2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się usuwać nieodpłatnie wady 

przedmiotu umowy ujawnione po odbiorze końcowym. 

3. Rękojmia na przedmiot niniejszej umowy wynosi 5 lat. 
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4. Szczegółowe warunki gwarancji określa karta gwarancyjna jakości wykonania robót 

stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wypełniony dokument karty 

gwarancyjnej jakości wykonania robót w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

§ 1§ 1§ 1§ 13333        

Osoby wyznaczone do realizacji zamówienia ze strony WykonawcyOsoby wyznaczone do realizacji zamówienia ze strony WykonawcyOsoby wyznaczone do realizacji zamówienia ze strony WykonawcyOsoby wyznaczone do realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy    

1. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia niżej wymienione osoby, które będą pełniły 

odpowiednio funkcję projektanta, kierownika budowy i kierownika robót w 

poszczególnych branżach, zgodnie z wykazem osób złożonych przez Wykonawcę w toku 

postępowania. Wykaz ten stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

2.  Zmiana osób pełniących funkcje o których mowa w ust. 1 jest możliwa, pod warunkiem, 

że Wykonawca wykaże, że nowe proponowane osoby posiadają uprawnienia zgodne z 

warunkiem udziału w postępowaniu, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, o którym 

mowa w § 1 ust. 1.  

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 dla swej skuteczności wymaga aneksu do umowy 

pod rygorem nieważności.  

4. Zamawiający powoła Inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedzialnego za 

nadzorowanie robót. 

§ 1§ 1§ 1§ 14444        

Cena umowyCena umowyCena umowyCena umowy    

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości:  

netto, (słownie: _____________ zł), powiększona o podatek VAT w stawce ___ %, co stanowi  

____________ zł (słownie: _____________ zł) brutto, w tym: 

a) za wykonanie dokumentacji projektowej oraz za pełnienie nadzoru autorskiego :  

____________ zł netto, powiększone o podatek VAT w stawce ___ %, tj.: ____________ zł  

(słownie: _____________ zł) brutto,  

b) b) za wykonanie robót budowlanych : ____________ zł netto, powiększone o podatek 

VAT w stawce ___ %, tj.: ____________ zł (słownie: _____________ zł) brutto.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej ma charakter wynagrodzenia 

ryczałtowego i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją dokumentacji oraz 

wykonaniem na jej podstawie robót budowlanych, a także pełnieniem nadzoru 
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autorskiego w tym uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, 

warunków, itp. obejmuje również koszty wszelkich prac przygotowawczych, 

porządkowych, usunięcia i utylizacji materiału z demontażu, wszelkie koszty utrzymania, 

koszty geodezyjne, koszty nadzorów specjalistycznych, koszty związane z odbiorami 

wykonanych prac oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy, a także uwzględnia 

ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z jej wykonaniem. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu.  

§ 1§ 1§ 1§ 15555    

Zasady rozliczeńZasady rozliczeńZasady rozliczeńZasady rozliczeń    

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy polegającego na wykonaniu 

dokumentacji projektowej i wszystkich obowiązków Wykonawcy związanych z tą 

dokumentacją, w tym za pełnienie nadzoru autorskiego będzie płatne na podstawie 

faktury VAT, którą Wykonawca będzie uprawniony wystawić po podpisaniu bez 

zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego, o którym stanowi § 4 ust. 9 umowy.  

2. Wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty budowlane będzie płatne na podstawie 

faktur VAT częściowych oraz faktury VAT końcowej. Strony uzgadniają, iż maksymalna 

wartość wynagrodzenia objętego fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1 lit b) umowy. Pozostała kwota 

wynagrodzenia będzie zapłacona po dokonaniu odbioru końcowego, z zachowaniem 

zasad określonych w niniejszym paragrafie. Faktury częściowe będą wystawiane nie 

częściej niż w okresach miesięcznych.  

3. Wszelkie płatności za wykonane roboty budowlane będą realizowane powykonawczo. 

Podstawą dla wystawienia faktur VAT w każdym przypadku będą podpisane przez 

inspektora nadzoru i Zamawiającego protokoły odbioru robót (odpowiednio: częściowe i 

końcowy), stwierdzające bezusterkowe wykonanie robót.  

4. Do każdej faktury Wykonawca dołączy zestawienie rzeczowo – finansowe określające 

wartość wykonanych robót. 

5. Zapłata wynagrodzenia objętego fakturami będzie następować w terminie do 30 dni, 

licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Płatności 

zostaną zrealizowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr _____________. 



 

Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu 
„Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie 
gmin powiatu lublinieckiego –Gmina Herby”. 

Za dzień dokonania płatności, strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 

wykonane i odebrane roboty budowlane jest przedłożenie Zamawiającemu dowodów 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 

biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  

7. Przez dowody zapłaty rozumie się oświadczenie podwykonawcy, dalszego 

podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownym kwot należnych z tytułu wykonania i 

odbioru zakresu robót w ramach umowy z Wykonawcą, złożone w sposób właściwy dla 

składanych przez niego oświadczeń woli zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszej umowy. Oświadczenie podwykonawcy winno być podpisane również przez 

Wykonawcę w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli.  

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 7 Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych 

dowodów zapłaty do czasu ich przedstawienia Zamawiającemu na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

9. Wykonawca ma prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienia w zapłacie 

faktury, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 8. 

 

§§§§    11116666        

UbezpieczenieUbezpieczenieUbezpieczenieUbezpieczenie    

1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej: 

deliktowej i kontraktowej, zakresu robót budowlanych objętych niniejszą umową – na 

sumę nie mniejszą niż łączne wynagrodzenie brutto określone w § 14 ust. 1.  

2. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której 

mowa w ust. 1, przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, tj. aż do dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 11 ust. 9 umowy.  

3. Na każde żądanie Zmawiającego, Wykonawca zobligowany jest przedstawić kopię polisy 

ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego opłacenia składek w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego żądania.  
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4. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 musi zapewniać wypłatę odszkodowania 

płatnego w złotych polskich. 

5. Koszt zawarcia i obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki 

ubezpieczeniowe pokrywa w całości Wykonawca.  

 

§ 1§ 1§ 1§ 17777        

Zabezpieczenie należytego wykonania umowyZabezpieczenie należytego wykonania umowyZabezpieczenie należytego wykonania umowyZabezpieczenie należytego wykonania umowy    

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu umowy w wysokości 

5% wartości brutto złożonej przez Wykonawcę oferty, tj. kwota w wysokości 

__________zł (słownie: ________).  

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiający.  

3. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi 

Wykonawca.  

4. Zabezpieczenie może zostać wniesione wyłącznie w formie określonej w art. 148 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

5. W przypadku złożenia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający dopuszcza gwarancję w postaci 

bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie o treści zaakceptowanej 

przez Zamawiającego, także co do formy, wartości i okresu ważności.  

6. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie ________________________.  

7. Zabezpieczenie zostało wniesione w celu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, w tym 

usunięcia stwierdzonych wad oraz roszczeń o zapłatę kar umownych, a także roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady.  

8. Wykonawca zobligowany jest zagwarantować, aby wniesione zabezpieczenie zachowało 

moc wiążącą przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz określony w § 19 

ust. 1 okres rękojmi.  

9. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

wszelkich okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

zabezpieczenia oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia.  
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10. Część kwoty zabezpieczenia (70 %) gwarantująca zgodne z umową wykonanie 

przedmiotu umowy zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 

końcowego odbioru Przedmiotu umowy obejmującego roboty budowlane i uznania przez 

Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane.  

11. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci 

nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady Przedmiotu umowy.  

12. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w § 17 ust. 4 umowy, pod warunkiem, że zmiana ta 

zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości.  

13. Strony uzgadniają, iż w sprawach dotyczących zabezpieczenia, a nieuregulowanych 

postanowieniami niniejszej umowy, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

§ 18§ 18§ 18§ 18        

Zgłaszanie wad w okresie gwarancji i rękojmiZgłaszanie wad w okresie gwarancji i rękojmiZgłaszanie wad w okresie gwarancji i rękojmiZgłaszanie wad w okresie gwarancji i rękojmi    

1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, 

licząc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie może nastąpić według wyboru 

Zamawiającego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za pośrednictwem 

poczty elektronicznej.  

2. Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad Przedmiotu umowy 

ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystąpi do usuwania wad niezwłocznie. 

Usunięcie wad nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z 

postanowieniami załącznika nr 2 do Umowy.  

3. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwać na własny 

koszt. Dotyczy to zarówno robót jak też wszelkich materiałów, części, urządzeń, sprzętu 

etc. podjętych i zastosowanych w związku z usuwaniem wady.  

4. Wady będą usuwane w obiekcie Użytkownika, chyba że sprzeciwia się temu charakter 

naprawy.  

5. W przypadku naprawy poza obiektem Użytkownika, Wykonawca zobowiązany jest na 

czas naprawy dostarczyć urządzenie zastępcze o tych samych parametrach.  

6. W przypadku nieusunięcia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie 

wskazanym w ust. 2 Zamawiający – bez zgody sądu – ma prawo zlecić usunięcie wady 
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innemu podmiotowi, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze), 

na co Wykonawca wyraża zgodę.  

§ 1§ 1§ 1§ 19999    

Rękojmia za wadyRękojmia za wadyRękojmia za wadyRękojmia za wady    

1. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy 

okresowi gwarancji jakości. Postanowienia § 12 ust. 2 stosuje się.  

2. W okresie rękojmi za wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach Przedmiotu 

umowy w terminie do 30 dni, licząc od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie może 

nastąpić według wyboru Zamawiającego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo 

za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

3. Wykonawca zobligowany jest na własny koszt do usunięcia wad Przedmiotu umowy. 

Wykonawca przystąpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, licząc od dnia otrzymania 

zawiadomienia, o którym mowa w ustępie powyżej. Usunięcie wad nastąpi w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7 dni.  

4.  Wszystkie wady ujawnione w okresie rękojmi Wykonawca będzie usuwać na własny 

koszt. Dotyczy to zarówno czynności / robót jak też wszelkich materiałów, części, 

urządzeń, sprzętu etc. podjętych i zastosowanych w związku z usuwaniem wady.  

5.  W przypadku nieusunięcia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie 

wskazanym w ust. 3, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi, 

a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze), na co wykonawca 

wyraża zgodę.  

6. Wybór przysługujących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, należy do 

wyłącznej kompetencji Zamawiającego.  

7. Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości po 

upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli zostały one zgłoszone w tym okresie. 

§ 20§ 20§ 20§ 20    

Rozwiązanie umowRozwiązanie umowRozwiązanie umowRozwiązanie umowyyyy        

1. Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym - Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie do 90 dni, licząc od dnia, w którym dowiedział się o zaistnieniu 

następujących okoliczności:  

a) zakończenia działalności przez Wykonawcę,  



 

Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu 
„Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie 
gmin powiatu lublinieckiego –Gmina Herby”. 

b) zajęcia istotnych składników majątku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sądu, 

organu egzekucyjnego lub innego organu władzy publicznej,  

c) stwierdzenia, że Wykonawca nienależycie wykonuje Przedmiot umowy i pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego nie zmienił sposobu wykonawstwa,  

d) opóźnienia w rozpoczęciu przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych, jeżeli stan 

taki istnieje pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego,  

e) zaprzestania przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu umowy przez okres 

przekraczający 7 dni,  

f) wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych niezgodnie z Umową, w tym z 

dokumentacją projektową,  

g) pozostawania przez Wykonawcę w co najmniej 7 dniowym opóźnieniu z usunięciem 

wad Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z § 

11 ust. 7 pkt. 1 umowy,  

h) stwierdzenia, że Wykonawca nie ubezpieczył lub nienależycie ubezpieczył Przedmiot 

umowy, tj. niezgodnie z postanowieniami § 16 umowy,  

i) dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcom (dalszym 

podwykonawcom) w trybie § 15 umowy,  

j) nieprzystąpienia do czynności przejęcia przez Wykonawcę ternu budowy lub/i 

nieuzasadnionej odmowy przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy,  

k) pozostawania przez Wykonawcę w co najmniej 21 dniowej zwłoce z realizacją 

Przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 umowy,  

l) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w 

szczególności wykonywania robót budowlanych niezgodnie z warunkami zamówienia i 

ofertą.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy na 

podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia.  
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3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności oraz wskazania przyczyny odstąpienia.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zachowuje 

prawa autorskie do dokumentacji projektowej, roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do 

prac dotychczas wykonanych.  

5. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zachodzi co 

najmniej jedna z następujących okoliczności:  

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy 

Prawo zamówień publicznych;  

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;  

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 

polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił 

zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.  

6. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o którym mowa w ust. 5 powinno zostać złożone w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 

uzasadnienie.  

§ § § § 21212121        

Czynności podejmowane po rozwiązaniu umowyCzynności podejmowane po rozwiązaniu umowyCzynności podejmowane po rozwiązaniu umowyCzynności podejmowane po rozwiązaniu umowy    

1. W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, Wykonawca zobligowany jest w 

szczególności:  

1) wstrzymać dalszą realizację umowy poza pracami określonymi przez Zamawiającego, 

koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych,  

2) usunąć sprzęt budowlano – montażowy oraz wycofać swój personel z terenu 

budowy,  

3) uporządkować teren budowy,  

4) przekazać Zamawiającemu wszelkie prawa (tytuły etc.) dotyczące Przedmiotu umowy 

– aktualne na dzień odstąpienia,  
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5) dostarczyć Zamawiającemu całą dokumentację techniczną, wszelkie rysunki, 

specyfikacje i inne dokumenty związane z realizacją Przedmiotu umowy, w tym 

określone w umowie, aktualne na dzień odstąpienia.  

2. W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, na etapie po dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej zgodnie z § 4 

ust. 9 umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego nad 

robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie tej dokumentacji. Wykonawcy nie 

będzie przysługiwało z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za roboty budowlane wykonane na dzień 

odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy. Podstawą do wyceny wykonanych robót 

będzie protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania robót, sporządzony przez 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Postanowienia dotyczące płatności dla 

podwykonawców (dalszych podwykonawców) stosuje się odpowiednio.  

4. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający może wejść na plac budowy i zakończyć realizację przedmiotu 

umowy we własnym zakresie lub przy wykorzystaniu innych podmiotów.  

5. W sytuacji opisanej w ust. 4, Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy roszczenie 

odszkodowawcze, niezależnie od naliczonej kary umownej.  

§ 2§ 2§ 2§ 22222    

Kary umowneKary umowneKary umowneKary umowne    

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:  

a) każdy dzień opóźnienia w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminów 

określonych w § 2– w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 

14 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,  

b) każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad Przedmiotu umowy w terminie 

wyznaczonym zgodnie z § 4 ust. 7 i § 11 ust. 7 pkt. 1 - w wysokości 0,1 % łącznego 

wynagrodzenia netto wskazanego w § 14 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,  

c) każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w 

stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 18 ust. 2 lub § 19 ust. 3 umowy – w 

wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 14 ust. 1 umowy za 

każdy dzień opóźnienia,  
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d) każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiającemu dokumentacji 

ubezpieczeniowej w stosunku do terminów wyznaczonych zgodnie z § 16 ust. 3 

umowy – w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 14 ust. 

1 umowy za każdy dzień opóźnienia,  

e) nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowień § 16 umowy – w 

wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 14 ust. 1 umowy za 

każdy stwierdzony dzień braku ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia,  

f) każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu harmonogramu 

rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 8 ust. 1 umowy- w wysokości 

0,01% łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 14 ust. 1 umowy za każdy 

dzień opóźnienia,  

g) każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu skorygowanego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 8 ust. 2 umowy - 

w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 14 ust. 1 umowy,  

h) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % 

łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 14 ust. 1 umowy,  

i) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia netto 

wskazanego w § 14 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,  

j) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5 % 

łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 14 ust. 1 umowy za każdy taki 

stwierdzony przypadek,  

k) nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia netto 

wskazanego w § 14 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek, 

l) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego - w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia 

netto wskazanego w § 14 ust. 1 umowy za każdy taki stwierdzony przypadek,  

m) wprowadzenia przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na 

teren budowy z naruszeniem postanowień § 9 ust. 22 umowy w wysokości 0,1 % 
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łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 14 ust. 1 umowy za każdy taki 

stwierdzony przypadek, 

n) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 23 ust. 5 pkt 1 lub 

pkt 2 niniejszej umowy – w wysokości w wysokości 500,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia, 

o) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

wymienione w § 23 w trakcie realizacji zamówienia w wysokości 5 000,00 zł. za każdy 

przypadek, 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia 

zarówno kary umownej z tytułu odstąpienia oraz zastrzeżonych w niniejszej umowie kar 

umownych z innych tytułów.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych zapłaty 

odszkodowania uzupełniającego, jeśli zastrzeżone kary umowne nie pokryją poniesionej 

przez niego szkody.  

4. Strony uzgadniają, iż Zamawiający uprawniony jest do potrącania należności z tytułu kar 

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 23§ 23§ 23§ 23    

Obowiązek zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracęObowiązek zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracęObowiązek zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracęObowiązek zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę    

1. Zamawiający wymaga, aby robotnicy budowlani wykonujący roboty budowlane pod 

nadzorem Wykonawcy, tj. pracownicy ogólnobudowlani, pracownicy wykonujący roboty 

w zakresie branży elektrycznej, oraz sanitarnej (pracownicy fizyczni) byli zatrudnieni 

przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z 

późn. zm.). W szczególności Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących następujące czynności: 

a) roboty drogowe 

b) roboty brukarskie 

c) instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych 

d) instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych, wodociągowych, wentylacyjnych, 

e) osób kierujących ruchem drogowym podczas wykonywania robót drogowych 
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2. W terminie 3 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu osób, na podstawie umowy o pracę, w 

zakresie wskazanym w ust. 1. 

3. Niedostarczenie wymaganego oświadczenia skutkuje zakazem wykonywania czynności 

opisanych w ust. 1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie będzie stanowiło 

podstawy do zmiany terminu wykonania zamówienia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę 

lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
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sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr 

PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 

pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania zasad pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 

§ 2§ 2§ 2§ 24444    

Zmiany UmowyZmiany UmowyZmiany UmowyZmiany Umowy    

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminów wykonania Przedmiotu umowy, o których 

mowa w § 2 umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie on zagrożony, w 

następujących sytuacjach:  

a) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, a w szczególności gdy wystąpią 

opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane,  

b) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania 

Przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania 

terenu budowy,  

c) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: 

umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  
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e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z 

jej postanowieniami,  

f) konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń,  

g) wystąpienia zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez 

Zamawiającego,  

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w pozostałych wypadkach określonych w 

przepisie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 

Wykonawcę.  

4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie ust. 1 i 

ust. 2 powyżej, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego 

zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do 

żądania takiej zmiany.  

5.  Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże 

nie później niż w terminie do 30 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 

powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 

4 wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających 

żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę 

żądania zmiany. 

§ 2§ 2§ 2§ 25555    

Cesja wierzytelnościCesja wierzytelnościCesja wierzytelnościCesja wierzytelności    

Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) 

nie może przelać na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy. 

§ 26§ 26§ 26§ 26    

Ograniczenie zakresu robótOgraniczenie zakresu robótOgraniczenie zakresu robótOgraniczenie zakresu robót    

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu robót jeszcze 

niewykonanych lub ich etapowania w zależności od posiadanych środków finansowych. 

Oświadczenie w tym przedmiocie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
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2. W przypadku określonym w ust.1, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio 

pomniejszone o wartość robót zaniechanych na żądanie Zamawiającego.  

§ 27§ 27§ 27§ 27    

Osoby do kontaktuOsoby do kontaktuOsoby do kontaktuOsoby do kontaktu    

1. Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych: 

1) - ze strony Zamawiającego jest p. ……………………….., tel. ………………. Fax.  ………………., 

adres mail: …………………………….. 

2) - ze strony Wykonawcy jest p……………………….., tel. ………………. Fax.  ………………., adres 

mail: …………………………….. 

§ 2§ 2§ 2§ 28888    

Postanowienia końcowePostanowienia końcowePostanowienia końcowePostanowienia końcowe    

1.  Wszelkie dozwolone prawem zmiany niniejszej umowy – wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 2164 z późn. zm.) oraz inne właściwe 

przepisy.  

3. Ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, 

po jednym dla każdej ze stron. 

§ 2§ 2§ 2§ 29999    

Załączniki do umowyZałączniki do umowyZałączniki do umowyZałączniki do umowy    

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 - Oświadczenie podwykonawcy  

Załącznik nr 2 - Karta gwarancyjna jakości wykonania robót 

Załącznik nr 3 - Wykaz osób 

Załącznik nr 4 - Harmonogram rzeczowo - finansowy 
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__________________________________       _______________________________  

    Wykonawca                 Zamawiający  
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Załącznik nr 1 do UmowyZałącznik nr 1 do UmowyZałącznik nr 1 do UmowyZałącznik nr 1 do Umowy    

Nr Nr Nr Nr ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

z dnia z dnia z dnia z dnia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

Oświadczenie podwykonawcyOświadczenie podwykonawcyOświadczenie podwykonawcyOświadczenie podwykonawcy    

    

Ja/my*, niżej podpisany(i) ----------------------------  działając jako właściciel/osoba(y)  

reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS):* 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

będący podwykonawcą robót dla inwestycji pn.: 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa 

zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin 

powiatu lublinieckiego –Gmina Herby” 

oświadczam(y), że: 

 

- Wykonawca ww. inwestycji, tj. ---------------------------------------------------------- nie posiada 

żadnych zobowiązań finansowych wynikających z faktury/faktur* nr ----------------z dnia  ---------

----------------------- do umowy nr ---------------------- z dnia --------------względem mnie/naszej 

firmy*, z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego j. w.  

 

- ogół należności został zapłacony w terminie umownym.  

 

W związku z powyższym oświadczam(y), że w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze W związku z powyższym oświadczam(y), że w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze W związku z powyższym oświadczam(y), że w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze W związku z powyższym oświadczam(y), że w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze 

wynikające z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) się wszelkich roszczewynikające z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) się wszelkich roszczewynikające z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) się wszelkich roszczewynikające z ww. faktury/faktur* zrzekam(y) się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego ń wobec Zamawiającego ń wobec Zamawiającego ń wobec Zamawiającego ––––    

Gminy Herby z tytułu wykonanych prac podwykonawczych.Gminy Herby z tytułu wykonanych prac podwykonawczych.Gminy Herby z tytułu wykonanych prac podwykonawczych.Gminy Herby z tytułu wykonanych prac podwykonawczych.    

 

 

 

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

(miejscowość i data)      (pieczątka i podpis podwykonawcy) 

 

 

        ……………………………………….……………. 

(pieczątka i podpis Wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 2  do UmowyZałącznik nr 2  do UmowyZałącznik nr 2  do UmowyZałącznik nr 2  do Umowy    

Nr Nr Nr Nr ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

z dnia z dnia z dnia z dnia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

    

KARTA GWARANCYJNA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT KARTA GWARANCYJNA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT KARTA GWARANCYJNA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT KARTA GWARANCYJNA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT     

    

Sporządzona w dniu   ----------------------------------------------------------------------------------- 

1.1.1.1. Zamawiający: Gmina HerbyZamawiający: Gmina HerbyZamawiający: Gmina HerbyZamawiający: Gmina Herby    

2.2.2.2. Wykonawca:Wykonawca:Wykonawca:Wykonawca:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.3.3.3. Umowa nr ------------------------------------------------- z dnia   ------------------------------- 

Przedsięwzięcie pod nazwą: 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanych Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanych Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanych Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Budowa zintegrowanych 

węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu 

lublinieckiego lublinieckiego lublinieckiego lublinieckiego ––––Gmina Herby”Gmina Herby”Gmina Herby”Gmina Herby”        

4.4.4.4. Przedmiot umowy: roboty budowlane oraz dostarczony sprzęt i urządzenia objęte kartą 

gwarancyjną związane z realizacją przedsięwzięcia j.w 

5.5.5.5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanej dalej przedmiotem gwarancji. 

 Przedmiot gwarancji obejmuje : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.6.6.6. Data odbioru końcowego:  dzień ----------------- miesiąc -------------- rok --------------------- 

7.7.7.7. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

1) Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji 

został wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 

zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 

2) okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi -------- miesięcy, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy, 

3) w okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest w ramach otrzymanego 

wynagrodzenia do usuwania wad lub usterek ujawnionych po odbiorze końcowym 

robót, 
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4) o wystąpieniu wad lub usterek Zamawiający poinformuje Wykonawcę – Gwaranta na 

piśmie (pismo, fax, e-mail )  podając rodzaj wady lub usterki, 

5) ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 

a) jeśli wada lub usterka powoduje szkody w obiekcie przedmiotu gwarancji – 

niezwłocznie tj. w czasie do 24 godzin od jej wykrycia, 

b) w pozostałych przypadkach, maksymalnie do 5 dni roboczych (tj. 120 godzin) od daty 

otrzymania zgłoszenia, 

6) usunięcie wady lub usterki powinno być stwierdzone protokolarnie, 

7) jeżeli w ramach wykonania swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z 

gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo istotnych napraw termin 

gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwróconej 

rzeczy naprawionej. Jeżeli Gwarant wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się 

odpowiednio do części wymienionej, 

8) w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 

wskutek wady lub usterki przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu 

gwarancji nie mógł korzystać, 

9) nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady lub usterki powstałe na 

skutek: 

a) siły wyższej, pod pojęciem której strony ustalają: stan wojny, stan klęski żywiołowej 

i strajk generalny, 

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części, 

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu 

gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania, 

10) w celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad lub usterek, przyczyn ich powstania 

i sposobu usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu 

odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji 

do użytkowania, 

11) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 

w czasie robót nad usuwaniem wad lub usterek, 

12) Wykonawca, niezależnie od ustalonej gwarancji jakości ponosi odpowiedzialność 

z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji, 
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13) Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad lub usterek, 

wyznaczonego w zawiadomieniu do Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie na koszt i 

ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi, pod warunkiem wcześniejszego 

poinformowania Wykonawcy o tym fakcie, 

14) w sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy 

prawa, 

15) karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, 

podpisaną przez strony umowy, 

16) wszelkie przeglądy w okresie gwarancji są dokonywane przez Wykonawcę w ramach 

otrzymanego wynagrodzenia. 

 

 

Udzielający gwarancji jakościUdzielający gwarancji jakościUdzielający gwarancji jakościUdzielający gwarancji jakości                Przyjmujący  gwarancję jakościPrzyjmujący  gwarancję jakościPrzyjmujący  gwarancję jakościPrzyjmujący  gwarancję jakości    

upoważniony przedstawicielupoważniony przedstawicielupoważniony przedstawicielupoważniony przedstawiciel                przedstawiciel Zamawiającego:przedstawiciel Zamawiającego:przedstawiciel Zamawiającego:przedstawiciel Zamawiającego:    

Wykonawcy:Wykonawcy:Wykonawcy:Wykonawcy:    

 

 

-------------------------------------------    ---------------------------------------------- 

(imię i nazwisko)     (imię i nazwisko) 

 

 


