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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

1. Zamawiający: 
              Gmina Rogów 
              ul. Żeromskiego 23  
              95-063 Rogów 
              www.rogow.eu 
              inwestycje@rogow.eu 
              Godziny urzędowania 800 - 1500 

Adres do korespondencji j.w 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

2.1.  Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 
1 i art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych         
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 - dalej: "ustawa P.Z.P." lub p.z.p.) oraz niniejszej Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: "SIWZ" ). 

2.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy P.Z.P. oraz 
aktów wykonawczych do ustawy P.Z.P. 

2.3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące 
robót budowlanych. 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

      3.1 Nazwa zamówienia  
                   „Rozbudowa odcinka drogi gminnej  Nr 121158E w Rogowie” 

3.1. Nazwy i kody CPV 
Kod główny CPV; 45000000 -7, 451100000-8, 45200000-9                                                                                                   

3.2. Zamówienie obejmuje : 

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę drogi gminnej Nr 121158E            

w miejscowości Rogów  na długości 0,262 km. 
 
Projektowany zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac : 
- przygotowanie terenu pod budowę – wykonanie tymczasowej organizacji ruchu 
- przygotowanie terenu pod budowę – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
- przygotowanie terenu pod budowę – rozbiórkę elementów dróg 
- przebudowę przepustów 
- ścinanie poboczy 
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
- stabilizację gruntu  
- montaż krawężników betonowych 
- montaż obrzeży betonowych 
- podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 
- oczyszczenie rowu przydrożnego 
- wykonanie nawierzchni z betonowych płyt ażurowych 
- wykonanie poboczy 
- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu 
- wykonanie terenów zielonych – humusowanie i obsianie skarp 

Przyjęto szerokość jezdni – 5,0 m, jednostronne  pobocze z kostki betonowej o szerokości - 0,75m 
oraz ściek z płyt ażurowych  

Szczegółowy opis konstrukcji nawierzchni jezdni zawiera dokumentacja techniczna 

Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja techniczna (projekt budowlany, przedmiar robót) 
stanowiąca załącznik 3.6 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca 
załącznik nr 3.7. do SIWZ. 



 

3.3. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że 
Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych 
(równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, 
urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ 

3.4. Roboty należy wykonać zgodnie Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 
oraz pozostałymi wymaganiami szczegółowo określonymi w Części 5 SIWZ.  

 

4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
zamówienia uzupełniające, podwykonawstwo 

4.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 
pkt 6  p.z.p 

4.2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt  6 p.z.p 

4.3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 
części  zamówienia. Przez kluczowe części zamówienia Zamawiający rozumie: wykonanie 
podbudowy,  wykonanie warstwy wiążącej i wykonanie warstwy ścieralnej  

4.4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza  powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców 

4.5. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Części 4 - Wzór 
umowy 

5. Termin realizacji zamówienia: 

 
-  do 31 października 2018 r.  
 

6. Warunki udziału w postępowaniu 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu oraz  spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 
postępowaniu 

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, szczegółowo określone w pkt 8.7.1 lit a-b SIWZ 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy 
warunek Wykonawcy musza muszą spełniać łącznie 

3) zdolności technicznej lub zawodowej, co oznacza, że: 
            o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującymi osobami  
            niezbędnymi do realizacji zamówienia: kierownik budowy - posiadający uprawnienia  
            budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń  
            W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by     

            powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców. 

7. Przesłanki wykluczenia z postępowania 

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 
p.z.p. oraz wykonawcę w stosunku do którego zachodzi podstawa wykluczenia wskazana 
w art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p. 

7.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 p.z.p. 
7.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 

p.z.p., 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. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym 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. 

7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione 
dowody. 

7.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

8. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu wykazania 
braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu 

8.1.  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert. 
Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 

 1) nie podlega wykluczeniu; 
 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8.2. Oświadczenia, o jakich mowa w poprzednim pkt Wykonawca zobowiązany jest złożyć w 
formie pisemnej wraz z Ofertą. Propozycje treści oświadczeń zostały zamieszczone w 
Części 3 SIWZ (Załącznik 3.1. i 3.2. do SIWZ). 

8.3. UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia 
została zamieszczona w Części 3 SIWZ (Załącznik 3.4. do SIWZ).  

8.4.  Uwaga: Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie 
ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w 
stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie.  

8.5. Jeżeli jest 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 oraz spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów 

8.6. UWAGA: Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa p.z.p., w pierwszej kolejności dokona oceny 
ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu  

8.7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 
na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub 
dokumenty w tym zakresie. 

8.8. Po badaniu ofert pod kątem spełniania przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej 
weryfikacji oświadczeń dotyczących spełniania warunków oraz braku podstaw do 
wykluczenia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 p.z.p. 
składa w terminie 7 dni następujące oświadczenia lub dokumenty: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu 

a) Potwierdzających , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej na sumę gwarancyjną w wysokości 100.000,00zł 

b) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub dysponowanie środkami finansowymi na 
kwotę 300.000,00zł w okresie nie wcześniejszym niż 1miesiąc przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

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



rzecz których roboty te zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających czy te 
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
- inne dokumenty. – Wykaz robót musi obejmować co najmniej 2 budowy , przebudowy lub 
remontu dróg o długości powyżej 1,0 km każda . 

d) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 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: wymóg - kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane w 
specjalności drogowej bez ograniczeń 

Propozycje treści oświadczeń o jakich mowa w pkt 8.7.1 zostaną przekazane tylko Wykonawcy 
wzywanemu do ich złożenia. Na etapie ofertowania nie należy składać przedmiotowych 
dokumentów. 

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane 
postanowieniami pkt 9.2. siwz (propozycja treści zobowiązania - Załącznik 3.3). 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p. - 
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

8.9. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których 
mowa w pkt 8.7.1)b) siwz budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się 
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były 
wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

8.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.7.2) składa 
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

8.11.  Dokumenty, o których mowa w pkt 8.9. siwz, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu. 

8.13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 p.z.p., 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). 

9.  Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach 
określonych w art. 22a p.z.p. oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom 

9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Części 3 SIWZ (Załącznik 3.3. 



do SIWZ). 
9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, 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 pkt 13-22 
p.z.p. 

9.4. UWAGA: Zgodnie ze treścią art. 22a ust. 4 p.z.p. - w odniesieniu do warunków 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy 
mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

9.5. 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.  

9.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego 
zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże    
            zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w pkt 9.1. siwz 

9.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a p.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w 
stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1)   zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2)  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu  
     zamówienia publicznego; 

3)  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w  

     postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.2. siwz. 

10. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia              
(art. 23 p.z.p) 

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

10.2. o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego 

10.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden  
10.4. z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 p.z.p., natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2. siwz 

10.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia, 
o którym mowa w pkt. 8.2 siwz składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

10.6. o zamówienie. Dokumenty 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. 

10.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie  
10.8. o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym 

mowa w pkt. 8.3. siwz składa każdy z Wykonawców 

11.  Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i 
dokumentów 



11.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku 
- Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r, poz. 1529 oraz z 2015 r, poz. 1830), osobiście, za 
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 
2013r, poz. 1422 i z 2015r, poz. 1844 oraz z 2016r, poz. 147 i 615), z uwzględnieniem 
wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 11.4. - 11.7. Oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie 
lub faksem lub elektronicznie na adres mailowy: inwestycje@rogow.eu 

11.2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się 
postępowaniem jest: w kwestiach proceduralnych oraz w kwestiach dotyczących opisu 
przedmiotu zamówienia p. Tomasz Ziółkowski  tel. 46 874 80 70 wew. 30  
fax 46 874 80 86 (e-mail: inwestycje@rogow.eu) 

11.3. 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 roku o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania, 

11.4. W postępowaniu Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1. siwz, składa się w formie 
pisemnej albo w postaci elektronicznej. 

11.5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
11.6. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, 
okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. z 2016 
r, poz. 1126), zwanym dalej "rozporządzeniem" składane przez Wykonawcę i inne 
podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a p.z.p. oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

11.7. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9.2. siwz należy złożyć w formie analogicznej jak w 
pkt 11.5. tj. w oryginale 

11.8. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 
powyżej w pkt 11.6 siwz, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem. 

11.9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo 
podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej. 

11.10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być 
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką 
osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 

11.11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, 
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 

11.12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego 

12. Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ 

12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres Zamawiającego: 
Urząd Gminy Rogów , 95-063 Rogów , ul. Żeromskiego 23 oraz na adres poczty 
elektronicznej inwestycje@rogow.eu 

12.2. 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 składania ofert. 

12.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,  
12.4. o którym mowa w pkt 12.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
12.5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
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12.6.  o którym mowa w pkt 12.2. 
12.7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 
internetowej. 

12.8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 
wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 
późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

12.9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie 
internetowej. 

12.10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

12.11. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w 
art. 38 ust. 4a p.z.p.  

12.12. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert. 

13.  Opis sposobu przygotowania ofert 

13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
13.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
13.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
13.4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz "OFERTA" (Załącznik 2.1. do SIWZ) 
13.5. Wraz z OFERTĄ powinny być złożone: 
13.6.  

1) Kosztorys ofertowy  
2) OŚWIADCZENIA wymagane postanowieniami pkt 8.1 SIWZ 
3) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 9.2. SIWZ; 
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów 
składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014r, poz. 1114 oraz z 2016r, poz. 352), a 
Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 

13.7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 
dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
pełnomocnika Wykonawcy. 

13.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz 
opisu kolumn i wierszy. 

13.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

13.10. Zaleca się aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane. 
Brak ponumerowania i parafowania nie skutkuje odrzuceniem oferty.  

13.11. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym 
razie nie będzie uwzględnione. 

13.12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 p.z.p., nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w 
sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 



przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 
4 p.z.p. 

13.13. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003r, Nr 153 poz. 
1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny 
być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i 
opatrzone napisem: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie 
udostępniać", z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 

Uwaga: W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), 
iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona 
przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne 
od momentu otwarcia ofert. 

13.14. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym 
egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być 
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

Oferta na: Nie otwierać przed dniem 16.07.2018 r. godz.1000. 

13.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 

14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

14.1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę 
punktów w kryteriach oceny ofert. 

14.2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na Załączniku 2.1. do SIWZ.       
W OFERCIE należy podać w szczególności 

1) Cenę ryczałtową za realizacją zamówienia  

2) Oferowany okres gwarancji jakości (jest to element badany w ramach kryteriów oceny ofert). 

14.3. Skalkulowana przez wykonawcę cena ma charakter ryczałtowy w odniesieniu do całości 
przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie elementy jakie są niezbędne do 
realizacji umowy. 

14.4. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 
wprost z dokumentacji niniejszego zamówienia publicznego, jak również w niej nie ujęte, a 
które mogą być skalkulowane przez profesjonalny podmiot ubiegający się o realizację 
przedmiotowego zamówienia.  

14.5. Cena całkowita powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez 
Wykonawcę.  

14.6. Cenę całkowitą należy podać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

14.7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych (PLN). 
14.8. UWAGA: W celu właściwego oszacowania kosztów realizacji zamówienia wskazane jest, 

aby przed złożeniem oferty Wykonawca osobiście dokonał wizji w terenie. W celu 
zapoznania się z miejscem realizacji robót należy umówić się na spotkanie                        
z pracownikiem Zamawiającego Tomasz Ziółkowski Tel. 46 874 -80-70 wew. 30  

15. Wymagania dotyczące wadium 

15.1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca jest zobowiązany do 
wniesienia wadium w wysokości:  9.000,00 zł  słownie złotych: dziewięć tysięcy  
złotych 00/100.  

15.2. Wadium wnoszone w pieniądzu  

a)  przelewem na konto Zamawiającego numer konta 14 8781 0006 0050 0005 2000 0040 - 
Bank Spółdzielczy w Andrespolu oddział Rogów 

b) W innej formie w kasie Urzędu Gminy w Rogowie , 95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23 

15.3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 



następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: w tytule przelewu należy 
wpisać „ wadium na rozbudowę odcinka drogi gminnej 121158E w Rogowie„  

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 
b) poręczeniach bankowych 
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 

d) gwarancjach bankowych 

e) gwarancjach ubezpieczeniowych 

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 

2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240 

15.4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i 
musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie 
gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały 
odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium. 

15.5. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe 
zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 

15.6. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką 
samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu 
wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji 
powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą 
rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że 
co innego wynika z przepisów prawa. 

15.7. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na 
wskazany w pkt 15.2.a) siwz rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed 
upływem terminu składania  ofert. 

15.8. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych  
Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 

15.9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 p.z.p.  
15.10. Zamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego 

zatrzymania 

Uwaga : Dowód wniesienia wadium (kopię należy załączyć do oferty) 

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

16.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 16.07. 2018 r. do godziny 930 w siedzibie 
Zamawiającego tj. Urząd Gminy Rogów , 95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23 - pokój nr 20 
–sekretariat  

16.2. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w wymagany sposób, Zamawiający nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy 
oferta nie zostanie dostarczona Zamawiającemu w wymaganym terminie. Dotyczy to 
również ofert przesłanych za pomocą poczty lub firmy kurierskiej  

16.3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia 16.07. 2018  r. o godzinie 1000       
w pok. nr 4 – sala konferencyjna w siedzibie Zamawiającego przy ul. Żeromskiego 23,   
95-063 Rogów, Urząd Gminy  

16.4. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym 
fakcie Wykonawcę oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

16.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 
także informacje wskazane w art. 86 ust. 4 p.z.p., jeżeli ich podanie przez Wykonawców 
było wymagane. 

16.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

16.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2)  firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, okresu gwarancji zawartych w ofertach. 

 



17. Termin związania ofertą 

17.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z  upływem terminu składania ofert. 

17.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą , zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o czas oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni. 

17.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 
Odwoławczą orzeczenia. 

18. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia 

18.1. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria 
podane w ogłoszeniu o niniejszym przetargu. 

18.2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów 
przyznanych przez każdego dokonującego oceny członka komisji przetargowej w oparciu 
o kryteria i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt) 

18.3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 
poniższe kryteria oceny ofert : 

 
 1.- Cena (C ) – waga 60% 
 
W kryterium "C" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 
 
            najniższa cena brutto  
C = ---------------------------------------- x 60 % (waga kryterium) x 100  
              cena oferty ocenianej  
 
 
 2. Gwarancja (G ) – waga 40% 
 
W kryterium G ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących reguł: 
 
                 Gwarancja oferty ocenianej 
 G = -------------------------------------------------------------------- x 40 % (waga kryterium) x 100  
                 Max gwarancja zaoferowana w postępowaniu  
 
Minimalny okres gwarancji jaki może być zaoferowany wynosi 36 miesiące. Wykonawca może 
zaoferować termin nie dłuższy niż maksymalnie 60 miesięcy. Zaoferowanie okresu krótszego, jak i 
dłuższego niż powyżej wskazane wartości będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt 2 p.z.p. 
 

18.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną 
liczbę punktów  

18.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

18.6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

18.7. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych    
            poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków    
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o 
tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona 



18.8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi, co najmniej jedna przesłanka unormowana 
w art. 89 ust. 1 lub 90 ust. 3 p.z.p. 

19. Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia    

        umowy 

19.1. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania 
ofertą, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę 
najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert. Pozostałe regulacje zawiera Część 
4 SIWZ. 

19.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 p.z.p.. 

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

20.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% ceny brutto podanej w ofercie 
w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru): 

1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, 
2) poręczeniach bankowych, 
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
4) gwarancjach bankowych, 
5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

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

20.2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych 
w art. 148 ust.2 ustawy Pzp.  

20.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

20.4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 
innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

20.5. Wypłata, o której mowa w pkt. 20.6. IDW, następuje nie później niż w ostatnim dniu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

20.6. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 
przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. 

20.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

21.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale 
VI p.z.p. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 p.z.p. 

21.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

21.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i 
prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

21.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 



rodzaju podpisu. 
21.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

21.6. Terminy wniesienia odwołania: 

1) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 ustawy P.z.p. zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób. 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, 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.  

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 21.6.1. i 21.6.2. IDW 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. 

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia; 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

21.7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć 
termin składania ofert. 

21.8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

21.9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania regulowane są właściwymi 
przepisami Działu VI p.z.p. 

21.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

21.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem 

  



Załączniki : 
 

1. Załącznik 2.1. do SIWZ  -  oferta  
2. Załącznik 3.1. do SIWZ  -  oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. o braku  

  podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 
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8. Załącznik 3.7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
9. Załącznik 3.8  - Projekt umowy 

  



Załącznik 2.1. do SIWZ 

 

Pieczęć Wykonawcy 

OFERTA 

Nr tel. ___________________________ 

Nr faxu: _________________________ 

e-mail: __________________________ 

NIP: ____________________________ 

Nr rachunku: _____________________ 

_________________________________ 

 

_______ (Oznaczenie zamawiającego) _________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

„Rozbudowa odcinka drogi gminnej 121158E w Rogowie” 
 
 

JA/ MY NIŻEJ PODPISANY/ PODPISANI 

__________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz 

__________________________________________________________________________ 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy)  

i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAM na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAM, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 

uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJĘ wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną 

cenę ryczałtową brutto ____________________________________________ zł, 

(słownie: ______________________________________________________________ w 

tym podatek VAT ……………………………………. 

         cena ryczałtowa netto …………………………. 

 

4. Na wykonane roboty budowlane udzielamy ______________________ (słownie: 



_____________________________________________ miesięcznej gwarancją jakości1. 

5. Uważam się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 

dni od upływu terminu składania ofert. 

6. OŚWIADCZAM, że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Części 1 SIWZ pkt 3.9 do 

realizacji zamówienia przy czynnościach określonych w SIWZ zaangażuję osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1976 r. - Kodeks pracy. 

7. OŚWIADCZAM, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum2 dla potrzeb niniejszego 

zamówienia jest następujący: __________________________________________________  

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

8. OŚWIADCZAM, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. OŚWIADCZAM, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od _____ do _____ 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr _________ do Oferty i zastrzegamy, że nie 

mogą być one udostępniane. Na potwierdzenie powyższego załączamy stosowne 

wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z 

wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 p.z.p.  

10. OŚWIADCZAM, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. 

11. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie*/przy udziale podwykonawców w 

następującym zakresie *: 

_____________________________________________________________________ 

(zakres powierzonych robót/ firma Podwykonawcy ) 

_____________________________________________________________________ 

(zakres powierzonych robót / firma Podwykonawcy) 

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 

adres:  

_________________________________________________________________________ 

13. OFERTĘ niniejszą składam/ składamy na ________________________________ stronach. 

                                                 
1 Jedno z kryteriów oceny ofert. Minimalny okres gwarancji jako może być zaoferowany wynosi 36 miesiący. Wykonawca może 
zaoferować termin nie dłuższy niż maksymalnie 60 miesięcy. Zaoferowanie okresu krótszego, jak i dłuższego niż powyżej 
wskazane wartości będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 P.z.p.   
2 Niepotrzebne skreślić. 



14. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty są: 

1) _________________________ 

2) _________________________ 

___________________________ dnia ______________________ 2018 r. 

.................................., dnia .................................... .............................................................. 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

.................................., dnia .................................... ............................................................... 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

  



Załącznik 3.1. do SIWZ 

Uwaga: Składa każdy wykonawca wraz z ofertą 

 

Pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. o braku 

podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

„Rozbudowa odcinka drogi gminnej 121158E w Rogowie” 
 

nr postępowania: __________________________________ 

prowadzonym przez: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

p.z.p. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

p.z.p. 

___________________________ dnia ______________________ 2018 r. 

.................................., dnia .................................... .............................................................. 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

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

podstawie art. ................................... P.z.p3. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 p.z.p.). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 p.z.p. 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

                                                 
3 Wypełnić tylko wówczas, gdy w stosunku do wykonawcy występują takie podstawy. W przeciwnym przypadku pozostawić nie 
wypełnione lub przekreślić. 



____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

___________________________ dnia ______________________ 2018 r. 

.................................., dnia .................................... .............................................................. 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,  

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA4: 

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

w niniejszym postępowaniu, tj.: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

___________________________ dnia ______________________ 2018 r. 

.................................., dnia .................................... .............................................................. 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

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

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

___________________________ dnia ______________________ 2018 r. 

.................................., dnia .................................... .............................................................. 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

                                                 
4  Wypełnić tylko wówczas, gdy wykonawca korzysta z takich zasobów. W przeciwnym przypadku pozostawić niewypełnione lub 
przekreślić. 

 



Załącznik 3.2 do SIWZ  

Uwaga: Składa każdy wykonawca wraz z ofertą 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

„Rozbudowa odcinka drogi gminnej 121158E w Rogowie” 

nr postępowania: IRG 271.1.2018 

prowadzonym przez: GMINĘ ROGÓW 

_________________________________________________________________________________ 

oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Części 

1 pkt 6 SIWZ. 

___________________________ dnia ______________________ 2018 r. 

.................................., dnia .................................... .............................................................. 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW5: 

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

Zamawiającego w Części 1 pkt 6 __________6 SIWZ polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: 

_________________________________________________________________________________ 

                                                 
5 Tylko jeśli dotyczy danego wykonawcy. W przeciwnym przypadku pozostawić niewypełnione lub przekreślić. 
6 Wypełnia wykonawca, wskazując w ten sposób w którym zakresie posługuje się potencjałem podmiotu trzeciego.  



_________________________________________________________________________________ 

w następującym zakresie: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

___________________________ dnia ______________________ 2018 r. 

.................................., dnia .................................... .............................................................. 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

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

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

___________________________ dnia ______________________ 2018 r. 

.................................., dnia .................................... .............................................................. 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

  



Załącznik 3.3 do SIWZ  

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia7 

 

W imieniu:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca) 

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(określenie zasobu - wiedza i doświadczenie , potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy) 

do dyspozycji Wykonawcy: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(nazwa Wykonawcy) 

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: 

"________________________________________________________________________________" 

Równocześnie oświadczam: 

1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie8: ____________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                                                 
7 Zamiast niniejszego Załącznika można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: • zobowiązanie podmiotu, o którym 
mowa w art. 22a ust. 2 p.z.p., • dokumenty określające: 

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego  

4) czy podmiot , na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia , zrealizuje roboty budowlane lub usługi , których wskazane 
zdolności dotyczą 
8 Należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby. 



2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: ________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4) będę realizował nw roboty budowlane , których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące 

się do warunków udziału, na których polega Wykonawca : __________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

___________________________ dnia ______________________ 2018 r. 

.................................., dnia .................................... .......................................................................... 

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji 

Podmiotu) 

  



Załącznik 3.4. do SIWZ 

Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od 

dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie informacji podawanych podczas sesji otwarcia 

ofert 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

p.z.p.  

 

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

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

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

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

3.   

.....   

 

.................................., dnia ...................... ......................................................................... 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

.................................., dnia ...................... ......................................................................... 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

2. Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 

23 ustawy PZP w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). 

.................................., dnia ...................... ......................................................................... 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

.................................., dnia ...................... ......................................................................... 

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

  



UMOWA NR  
 

zawarta w dniu …………. 2018 roku w Rogowie pomiędzy: 
 
Gminą Rogów, 95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23, zwaną w dalszej części umowy 
Zamawiającym reprezentowaną przez:  
Wójta Gminy Rogów – Daniela Koładę 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Lewandowskiej 

 
 (zwaną dalej „Zamawiającym”)  

 
a 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………. 
 (zwaną dalej „Wykonawcą”), 

 
- w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). 

 
§ 1 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą: 

Rozbudowa odcinka drogi gminnej 121158E w Rogowie zgodnie ze złożoną ofertą, 
projektem budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB) zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) oraz innymi wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz niniejszej 
umowie. 

2. Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy uwzględnić zapisy ustawy z dnia 
14.12.2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.). 

3. Odpowiednio do rodzaju robót występujących w niniejszym zamówieniu Wykonawca 
zobowiązany będzie do: 
a) zapewnienia obsługi geodezyjnej; 

b) sporządzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i otrzymania jego zatwierdzenia 
przez GDDKiA najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót oraz utrzymania           
w trakcie realizacji zadania tymczasowej organizacji ruchu na czas robót. Projekt 
tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać docelowe wjazdy gospodarcze;  

c) ponadto elementem organizacji ruchu będzie oznakowanie informacyjne w postaci 
tablic informujących o utrudnieniach w ruchu i proponowanych objazdach. Ilość  
i lokalizację tablic określi projekt organizacji ruchu. Tablice umieścić należy min. 7 dni 
przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu i zgłosić fakt zamontowania do 
Zamawiającego. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za szkody 
spowodowane niewłaściwym zamontowaniem tablic; 

d) koszty związane z zapewnieniem prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania 
robót ujęte są w wynagrodzeniu Wykonawcy; 

e) zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem 
działania siły wyższej;  

f) zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt;  

g) utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników, krawężników itp. 
dojazd do terenu budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu; 



h) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem    
tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez cały okres realizacji 
zamówienia, a także do jego demontażu po zakończeniu robót;  

i) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków    
widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne  
ze względu bezpieczeństwa;  

j) zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio  
na zewnątrz terenu robót oraz utrzymania w stanie estetycznym ewentualnych 
ogrodzeń i obiektów tymczasowych robót;  

k) wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z technologii 
wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót;  

l)   zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu;  

m)   w przypadku wystąpienia takiej konieczności, zapewnienia pracy w godzinach 
popołudniowych, nocnych, w sobotę, niedziele i święta;  

n) usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren 
robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania odpadów określonymi ustawą  
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) oraz 
postanowieniami STWiORB;  

o) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia 
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 
2016r., poz. 290);  

p) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą numeryczną w ilości dwóch 
egzemplarzy (w wersji papierowej i na płycie CD) i przekazania Zamawiającemu. 

4. Ilekroć niniejsza umowa posługuje się pojęciem "dni robocze" oznacza to dni od 
poniedziałku do piątku, z wyjątkiem  dni ustawowo wolnych od pracy. 

 
 
 
§ 2 
 

Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 31 października 2018 r. 
 
                                                                     § 3 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych (nowych), 

zapewni kompetentne kierownictwo, pracowników i sprzęt niezbędny do wykonania robót 
w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym i terminowe 
wykonanie przedmiotu umowy.  

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1, powinny spełniać wszelkie wymogi 
przewidziane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 
290), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2014 r, poz. 
883), wymaganiom SIWZ oraz STWiORB co do jakości. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów własnych (nowych) dokumenty potwierdzające dopuszczenie 
do obrotu i stosowania w budownictwie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania dokumentacji fotograficznej wykonanych 
robót przedstawiającej stan drogi przed i po wykonaniu robót i przekazania jej 
Zamawiającemu w formie elektronicznej łącznie z dokumentacją odbiorową zleconych 
robót. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z zachowaniem należytej staranności, zasad 
bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy - Prawo Budowlane, zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach ustalonych niniejszą umową.  

 



§ 4 
 

1. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty kontraktowe: 
a) oferta Wykonawcy, 
b) zawiadomienie o wyborze oferty, 
c) SIWZ wraz z załącznikami oraz udzielonymi wyjaśnieniami i zmianami. 

2. Strony oświadczają, że w przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia użytych w umowie   
postanowień oraz jej warunków, umowa oraz załączniki do niej będą odczytywane  
i interpretowane w następującej kolejności: 

a) Umowa,  
b) oferta Wykonawcy,  
c) SIWZ wraz z załącznikami, udzielonymi wyjaśnieniami  i wprowadzonymi zmianami 

z tym, że jeżeli jakikolwiek z tych dokumentów będzie przewidywał lepsze parametry 
dostarczonych urządzeń, sprzętu i materiałów lub lepszą technologię wykonywania robót 
będzie on miał pierwszeństwo przed pozostałymi dokumentami. 
 

§ 5 
 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy oraz dziennik budowy 

w terminie 7 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawcę n/w dokumentów: 
      1)  wymaganych przepisami art. 41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 

Dz. U. z  2013 poz. 1409 ze zm.), 
      2) zatwierdzonego przez właściwy organ projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 

budowy jeżeli jest wymagany stosownie do właściwych przepisów prawa, 
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego rozpoczęcia robót, w terminie do 3 dni 

roboczych od  daty przekazania terenu budowy. 

3. W przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminowi określonemu w ust. 1 i w 

związku z powyższym nie przekazanie terenu budowy w określonym terminie 

Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu robót w 

takim zakresie, w jakim opóźnił się Zamawiający (art. 471 kc in fine). 

 
§ 6 
 

1. Wykonawca zapewni we własnym zakresie dostawy prądu i wody w zakresie 
niezbędnym do wykonania zadania. 

2. Wykonawca zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie 
ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót. 

3. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.  
4. Wykonawca wykona tymczasowe przyłącza mediów we własnym zakresie w obrębie 

terenu budowy  lub poza nim. 
 

§ 7 
 

1. Wykonawca wykona i uzgodni z organem zarządzającym ruchem projekt tymczasowej 
organizacji ruchu, oraz utrzyma w trakcie realizacji zadania, tymczasową organizację 
ruchu na czas robót.. 

2. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu oddania obiektu Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 

3. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia 
pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 
prowizoryczne. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 
określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji 



wymaganych ustawą. Osoby te przebywając na  terenie budowy będą przestrzegać reguł 
bezpieczeństwa na nim obowiązujących w tym planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót. 

 
§ 8 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi lub podwykonawców następujący 

zakres rzeczowy robót: 
a)siłami własnymi  
- …………………………., 
b) siłami podwykonawców  
- ………………………….  

2. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć wskazanego 
przez Zamawiającego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że 
dany podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności 
nie przestrzega przepisów prawa. 

 3.  W projekcie  umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą:  
a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 

b) Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach  
z podwykonawcami nie przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 
niniejszej umowy.  

c) musi być zawarte postanowienie zobowiązujące podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę do przedkładania Zamawiającemu projektów umów o dalsze 
wykonawstwo oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów na 
zasadach określonych poniżej.  

 4. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których 
przedmiotem są roboty budowlane stosuje się następującą procedurę: 
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia  
należnego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  

b) dokumentację dotyczącą zakresu Robót, które mają być wykonane przez tego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

c) zgodę Wykonawcy – w przypadku gdy o taka zgodę występuje Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca.  

2) W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów 
Zamawiający: 
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  na piśmie 

zgody na zawarcie umowy lub 
b)  wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu  umowy  o podwykonawstwo. 

   3) Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

  4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od 
dnia zawarcia umowy o wykonawstwo.  

  5) Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo może zgłosić pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy. 

  6)  Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo 



w powyższym terminie  uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.   
   7) W  sytuacji określonej w pkt 2.) i pkt 5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek   
w przedłożonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami 
wyrażonymi przez Zamawiającego.  

5. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których 
przedmiotem są  dostawy lub usługi stosuje się następującą procedurę: 

 1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 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 lub  
w  terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.  

 2) Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo  : 
- o wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości niniejszej    umowy  
lub 
- o wartości większej niż 50 000 zł.   

 3) W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość 
umowy o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty 
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy.   Jeśli  w dniu zawarcia umowy 
NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów 
średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy.  

 4)  W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą 
lub dalszym Podwykonawcą ust 5 pkt. 1.) stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów 
spełni wymogi określone w ust. 5 pkt 2.)  

6. Procedury określone w ust. 4 i ust. 5 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich 
zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi 
Podwykonawcami.   

7. Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres 
robót, przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub 
rachunków, na podstawie których zapłata tego wynagrodzenia została dokonana. 

8. W przypadku nie przedłożenia, określonego wyżej dowodu zapłaty Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującemu podwykonawcy w części odpowiadającej nieuregulowanej należności. 
W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia,  
a w szczególności roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub 
prawo odstąpienia od umowy. Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty 
kwot należnych podwykonawcom bezpośrednio na rzecz poszczególnych 
podwykonawców, a dokonana płatność pomniejszy zobowiązania Zamawiającego 
wobec Wykonawcy.  

9. Zamawiający przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy  poinformuje 
faksem lub pocztą elektroniczną o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca w terminie 
10 dni od dnia  otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia uwag. 
Zamawiający zobowiązany jest natychmiast poinformować Wykonawcę o wszelkich 
roszczeniach Podwykonawcy odnośnie płatności należnego wynagrodzenia, które 
Podwykonawca kieruje bezpośrednio do Zamawiającego.  

10. Postanowienia powyższe dotyczą również dalszych i kolejnych podwykonawców 
Wykonawcy.  

11. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 



12. Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Prawo zamówień publicznych podmiot, który 
zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada 
solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 
§ 9 

 
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
 
 

2. Za roboty niewykonane wynagrodzenie nie przysługuje. 
3. Podstawą wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1 będzie podpisany przez obie 

strony protokół odbioru końcowego robót objętych zakresem danego etapu realizacji 
zamówienia.  

4. Wykonawca wystawi fakturę w terminie ustawowym, jednak nie wcześniej niż po 
podpisaniu protokołu odbioru. 

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia konta Zamawiającego. 
6. Wykonawca wystawi faktury na: Gmina Rogów, 95 – 063 Rogów, ul. Żeromskiego 23 
7. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu  

prawidłowo wystawionych faktur wraz z dostarczeniem dowodów zapłaty, o których 
mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy. W przypadku braku potwierdzenia zapłaty 
podwykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy, zapłata będzie 
odpowiednio pomniejszona.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części 
odpowiadającej nieuregulowanej należ5ności podwykonawcy / dalszemu 
podwykonawcy, celem zabezpieczenia środków na zapłatę dla nich, na co Wykonawca 
wyraża zgodę.  
W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu,  
w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych. 

9. Wartość umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania 
zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wraz z 
załącznikami) oraz w niniejszej umowie. W okresie obowiązywania umowy 
wynagrodzenie nie ulegnie zmianie i nie podlega waloryzacji. 

11. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją określającą przedmiot 
zamówienia. Wszystkie roboty dodatkowe, które wystąpią w okresie realizacji inwestycji, 
a które wykonawca – jako jednostka działająca zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą 
i doświadczeniem – mógł przewidzieć na etapie składania oferty – muszą być wykonane 
w ramach wynagrodzenia określonego powyżej. 

12. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również 
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę 
Zamawiającego na piśmie. 
W przypadku wyrażenia zgody na cesję, Wykonawca wraz z każdą fakturą VAT,                     
złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony 
do żądania potwierdzenia obowiązywania umowy cesji na dzień dokonywania płatności. 

 
§ 10 

 
1. Przedstawicielami Zamawiającego, upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą oraz 

odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia jest:   
…………………………………… 

2. Przedstawicielem Wykonawcy, upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym  
i odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy jest   
kierownik robót: …………… nr uprawnień …………………... 



 
§ 11 

 
1. Wykonawca (kierownik robót) będzie zgłaszać Zamawiającemu  gotowość do odbioru 

wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się 
przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni roboczych od daty dokonania wpisu oznaczać 
będzie osiągnięcie gotowości do odbioru. 

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając 
o tym Wykonawcę. Zamawiający dokona odbioru robót w terminie nie dłuższym niż 21 
dni roboczych od daty wyznaczenia terminu odbioru.    

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
(1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad 

oraz wyznaczyć odpowiedni termin na ich usunięcie, 
(2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a)  jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie   
z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru i naliczyć kary umowne 
na podstawie §12 ust. 1 pkt (1) pkt. c) albo obniżyć odpowiednio wynagrodzenie. 

b)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie określonym w § 14 ust. 2 lub żądać 
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy. 

5. W sytuacji określonej w ust. 4 pkt (1) w przypadku stwierdzenia, iż dostarczony 
przedmiot zamówienia nie odpowiada wymogom określonym w umowie, SIWZ (wraz z 
załącznikami) oraz w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, Zamawiający 
odmówi jego odbioru sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. W 
takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o 
usunięciu wad oraz do zaproponowania nowego terminu odbioru zakwestionowanych 
uprzednio robót jako wadliwych. W takiej sytuacji odbiór robót budowlanych nastąpi z 
chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.  

6. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: 
a. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywać będzie upoważniony 

przedstawiciel Zamawiającego, 
b. odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika 
robót oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, 
potwierdzonych przez. Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przy 
udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w obecności Wykonawcy. 
Nieusprawiedliwiona nieobecność wykonawcy nie stanowi przeszkody do 
dokonania odbioru  

c.  odbiory w okresie rękojmi, gwarancji mające na celu stwierdzenie wykonania przez 
wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi oraz gwarancji za wady, 
dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, w formie 
protokolarnej. Nieusprawiedliwiona nieobecność wykonawcy nie stanowi 
przeszkody do dokonania odbioru  

 
§ 12 

 
1. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
(1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru  
w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 za 
każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczony od terminu wykonania zamówienia 
określonego w § 2 umowy, 



b)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji za 
wady w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 
ust. 2 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad; 

c) w sytuacji określonej w § 11 ust. 4 pkt (2) a) z tytułu samego faktu istnienia wad  
w przedmiocie odbioru w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  
w § 9 ust. 2; 

d) za opóźnienie rozpoczęcia robót w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia 
liczony od terminu określonego w § 5 ust. 2 umowy, 

e) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych  
od Wykonawcy w wysokości  0,4% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.2 
za każdy dzień kalendarzowy przerwy, 

f) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2, 

g) w przypadku nie przedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi 
załącznikami wskazanymi w § 15 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia 
składki na następne okresy płatności w trybie § 15 ust. 2 i 3 umowy Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 
określonego w  § 9 ust. 2 umowy za każdy dzień kalendarzowy: braku umowy 
ubezpieczenia, braku ciągłości umowy ubezpieczenia na warunkach określonych 
w § 15 umowy lub nie przedłożenia Zamawiającemu któregokolwiek  
z dokumentów wskazanych w § 15 umowy na warunkach określonych w tym 
paragrafie; 

h) w przypadku nie przedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego 
wykonania zamówienia w trybie § 17 ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 
ust. 2 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia; 

i) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 9 ust. 2 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia; 

j) za nieprzedłożenie w terminie określonym w umowie lub w ogóle niezłożenie do 
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto 
określonego w § 9 ust. 2 za każde naruszenie oddzielnie; 

k) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu - Wykonawca zapłaci 
karę umowną w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego  
w § 9 ust. 2 za każde naruszenie oddzielnie; 

l) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia 
brutto określonego w § 9 ust. 2 za każde naruszenie oddzielnie; 

m) za nieprzedłożenie poświadczonych za zgodność z oryginałem dowodów zapłaty,  
o których mowa w § 8 ust. 7 – Wykonawca zapłaci karę umowną  
w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2 za każde 
naruszenie oddzielnie. 

n) za nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy - 500 zł brutto  
za każdorazowe przewinienie, 

o) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu - za każdy stwierdzony przypadek 5000 zł, 

p) za niewykonanie polecenia inspektora nadzoru w zakresie usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń stwierdzonych w trakcie realizacji procesu 



budowlanego w terminie określonym w tym poleceniu – za każdy stwierdzony 
przypadek 500 zł. 

 
 
 
(2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
 w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2,  z zastrzeżeniem 
§ 14 ust. 1 pkt 1.1 lit. a). 

2.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych 
Kodeksu Cywilnego.  

3. Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty doręczenia 
Wykonawcy noty księgowej.  

4.  Zamawiający może potrącić należności z tytułu należności za naliczone kary umowne  
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy jak również z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy. 

§ 13  
 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności  
za wady zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakości na przedmiot 
umowy. 

2. Termin gwarancji na wykonany przedmiot umowy liczony jest oddzielnie dla każdego z 
etapów realizacji zamówienia i wynosi ………. **miesięcy licząc  
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Niniejsza umowa 
stanowi jednocześnie dokument gwarancji. 

3. Wady powinny być stwierdzone protokolarnie. 
4. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin usunięcia wad uwzględniając czas 

uzasadniony technicznie, poprzez sporządzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora 
Zamawiającego w protokole gwarancyjnym. Usunięcie wad powinno być stwierdzone 
protokolarnie. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym  
w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego  
lub Wykonawca odmówi usunięcia wad, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich 
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad 
będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 
należytego wykonania umowy. 

7. Okres rękojmi wynosi ………. **miesięcy i jest liczony od daty odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 
Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

8. Okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji.  
 

§ 14 
 

1.Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach : 
1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  
W takim przypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy), 



b)  w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót 
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie 
przez okres 14 dni od daty doręczenia  tego wezwania, 

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową bez akceptacji Zamawiającego, 
a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do wykonywania umowy zgodnie  
z umową i upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

d) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub zostało 
zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

e)   w przypadku o którym mowa § 11 ust. 2 pkt (2) b), 
f)  w przypadku gdy wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 
8 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 2. 

1.2 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli: 
a) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru, 
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie 

przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. ppkt b) – f)  i pkt 1.2. 
powinno  nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości  
o przyczynie odstąpienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 
zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
(1) Wykonawca zobowiązany jest: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, przy udziale Zamawiającego 
sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na 
dzień odstąpienia, 

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym  na koszt 
Wykonawcy, 

c)   sporządzić wykaz tych materiałów konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od niego, 

d) zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających,   
a najpóźniej w terminie 14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza 
przez niego dostarczone lub wzniesione. 

(2) Zamawiający zobowiązany jest do: 
a)   dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń wskazanych w wykazie 

sporządzonym zgodnie z pkt (1) lit. c) niniejszego ustępu umowy, wykonanych 
bądź nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, 

c)  rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 
budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem  
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie 
tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 

§ 15 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie 
udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) 



obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także 
przedstawicieli i pracowników zamawiającego i wykonawcy w wyniku śmierci, 
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku  
z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy na 
kwotę nie mniejszą niż : , z franszyzą redukcyjną na poziomie nie wyższym niż 5.000,00 
zł oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od wskazanego powyżej 
ubezpieczenia.  

2. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogólnymi 
Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i okres 6 miesięcy okresu 
gwarancji wraz z dowodem uiszczenia składki za ten okres wykonawca obowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.  

3. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów 
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia składki na następne roczne okresy 
płatności w terminie 20 dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia 
wynikającego z poprzedniego okresu płatności.  

4. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia 
lub opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony do zawarcia takiego 
ubezpieczenia i / lub zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne 
kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy z obowiązku uiszczenia 
kar umownych.  

§ 16 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia 
w    przypadku: 

a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy tj. niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, 
hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, niewypały, niewybuchy uniemożliwiające 
terminowe wykonanie zamówienia, 

b) zawieszenie robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących  
okoliczności:  

 niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, 
kolizje z sieciami infrastruktury, niewypały, niewybuchy uniemożliwiające 
wykonywanie robót budowlanych, 

 konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w lub STWiORB, lub 
konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do STWiORB, 

 przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń 
itp. 

c) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób 
indywidualnych: 

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń 
itp., 

  - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień dotyczących usuwania  błędów, z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę, 

d)  konieczności usunięcia błędów zmian w STWiORB  lub w projekcie budowlanym, lub 
konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektu 
budowlanego lub STWiORB, 

e) konieczności koordynacji robót z innymi wykonawcami w zakresie i robót 
budowlanych,  

f)  konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, na roboty nieobjęte zamówieniem 
podstawowym, a koniecznego do prawidłowego zakończenia robót, a których 
wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 



g) wydłużenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy ponad 60 
dniowy termin związania ofertą - tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji 
zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności, 

h) Siły  wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego,  
o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie 
zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej 
staranności, 

i) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów 
budowlanych i innych materiałów niezbędnych dla prawidłowego wykonania  umowy, 

j) innych istotnych okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę niewymienionych 
powyżej a wpływających na termin realizacji zamówienia, 

        - okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania  
           zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy.  
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 6 muszą zostać udokumentowane. Pismo 

(wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem 
zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości  
o takiej okoliczności oraz nie później niż 10 dni przed końcem terminu realizacji 
przedmiotu umowy. 

3. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe   
     wynagrodzenie.  
4. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach 

zawinionych przez Wykonawcę. 
5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 
zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 
1 upoważnia Zamawiającego do zmiany terminu wykonania zamówienia, nie zobowiązuje 
jednak Zamawiającego do dokonania takiej zmiany.  

6. Zamawiający przewiduje ponadto możliwość dokonania zmian umowy w następujących 
    przypadkach: 

 a) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku zamawiający będzie 
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa 
wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności zmiana stawki podatku 
VAT w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku nie może ulec zmianie 
wartość wynagrodzenia brutto), 

b) zmiana zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom, 
c) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12. 

7. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: 

1. wykonanie robót wynikających ze STWiORB lub zasad wiedzy technicznej, a nie 
wyszczególnionych w przedmiarach robót, 

2. wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do STWiORB. 
   8. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie      
        pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 17 
 

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ...................... zł, 
w następujących formach dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo  
zamówień publicznych: 

c) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł, na konto 
Zamawiającego numer konta 14 8781 0006 0050 0005 2000 0040 - Bank 
Spółdzielczy w Andrespolu oddział Rogów 



d) w .................................................................... której oryginał został złożony  
w siedzibie Zamawiającego. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie 
zwrócone zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
a) 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone  

w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru zamówienia, 
b) 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi o którym mowa w § 13. 
3. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana będzie w formie aneksu do niniejszej umowy. 

Zamawiający zobowiązuje się zawrzeć przedmiotowy aneks. 
4. Zamawiający może potrącić należności z tytułu należności za naliczone kary umowne  

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy jak również z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy. 

§ 18 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych.  
   

    § 19 
 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
     § 20 

 
Umowę niniejszą sporządza się w 4 egzemplarzach: 3 egzemplarze dla Zamawiającego 
 i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  
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