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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ USTALONEJ PONIŻEJ PROGÓW
KWOTOWYCH OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU WYDANYM NA
PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA:

,, Budowa chodnika przy ul. Ks. Tomaszewskiego w Szemudzie”
Integralną część dokumentacji niniejszego przetargu, udostępnionej wykonawcom, stanowi
specyfikacja istotnych warunków zamówienia (str./kart.427) wraz z załącznikami:
Załącznik Nr 1 – formularz ,,Oferta” ( 2 str.).
Załącznik Nr 2 – oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania ( 1 str.).
Załącznik Nr 3 – oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu ( 1 str.).
Załącznik Nr 4 – umowa - projekt ( 13 str.).
Załącznik Nr 5 – wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie ( 2str.).
Załącznik Nr 6 – zobowiązanie ( 1 str.).
Załącznik Nr 7 – wykaz robót ( 1 str.).
Załącznik Nr 8 – oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej ( 1 str.).
Załącznik Nr 9 – projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne oraz
kosztorys ofertowy (389 kart.).

Zamawiający oczekuje, że wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich
dokumentów przetargowych. Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia
wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, przedłożenia oferty nie w pełni
odpowiadającej pod każdym względem zbiorowi dokumentów przetargowych.
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 24 sierpnia
2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

I. Zamawiający
Gmina Szemud, z siedzibą w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud, NIP 588-23-88-864
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Szemud – Ryszarda Kalkowskiego
przy kontrasygnacie:
Skarbnika Gminy – Teresy Pustelnik
tel./fax 58 676-44-28 lub 39
e- mail: zp@szemud.pl
www.szemud.pl

II. Informacje ogólne
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy.
2. Wykonawca powinien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zwaną dalej
SIWZ.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
,, Budowa chodnika przy ul. Ks. Tomaszewskiego w Szemudzie”
1. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:
45000000 - 7 - Roboty budowlane
45112000 - 5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45231000 - 5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych
45222000 - 9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli,
szybów i kolei podziemnej
2. Opis przedmiotu zamówienia:
- budowa chodników,
- przebudowa istniejącego układu drogowego,
- budowa oświetlenia w ciągu przebudowywanego odcinka,
- budowa kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wody deszczowej,
- przebudowa lub budowa pozostałych elementów pasa drogowego i pasów zieleni;
- wprowadzenie należytej funkcjonalności pasów drogowych i poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego,
- usunięcie kolizji z projektowanym układem drogowym,
- podniesienie walorów estetyczno-wizualnych.
2.1 Długość projektowanego odcinka chodnika w ciągu ul. Tomaszewskiego wynosi ok. 200 m.
- powierzchnia odtworzenia nawierzchni drogi asfaltowej na ulicy Tomaszewskiego: 216 m2
- powierzchnia chodników: 394 m2
- nawierzchnia z płyt ażurowych typu ,,MEBA” szara ok. 36 m2
- krawężniki betonowe na ławie betonowej ok. 197 m
- ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm ok. 197 m
a) Roboty sanitarne- montażowe
- kanały z rur z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 200 mm – ok. 28 m
- kanały z rur z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 315 mm – ok. 203 m
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie – 6 szt.
- studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu – 6 szt.
b) Roboty elektryczne

- ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 110 mm ok. – 28 m
- ułożenie rur dwudzielnych na kablu ok. – 6,5 m
- układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania – ok. – 32 m
- układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych – ok. 19 m
- układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie – ok. 230 m
- montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 1100 kg h=8m – 8 szt.
- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED – 8 szt.
c) Demontaż linii napowietrznej
3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego dla
inwestycji; Dokumentację należy przedłożyć w formie pisemnej -3 egz. i elektronicznej w (PDF lub
JPG oraz pliku otwieranym przez program kartograficzny ,,MMP lub DXF").
4. Zamawiający przedstawiając nazwy własne w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia miał
na celu wyłącznie pokazanie w sposób jednoznaczny, o jakich parametrach technicznych materiał
(urządzenie) należy użyć do wykonania robót budowlanych. Użycie nazw własnych w żaden
sposób nie sugeruje producenta, ma jedynie charakter przykładowy. Wykonawca jest zobowiązany
do wykorzystania produktów wybranego przez siebie producenta o takich samych (równoważnych)
parametrach technicznych i jakościowych, a jego oświadczenie o równoważności lub /i
zastosowaniu materiałów (urządzeń) podanych przykładowo w SIWZ zawarte będzie w kosztorysie
ofertowym.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: projekt budowlany, projekty wykonawcze,
specyfikacje techniczne oraz kosztorys ofertowy. Dokumenty te stanowią zał. Nr 9 do SIWZ.
WAŻNE!
Kosztorys ofertowy dołączony przez Zamawiającego do SIWZ stanowi przykładowe wyliczenie
zakresu i nie może być jedyną podstawą wyliczenia ceny kosztorysu ofertowego przedstawionego
przez Wykonawcę!
6. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa projekt stanowiąca załącznik 4 do SIWZ.

III. a) Informacja dotycząca zatrudnienia osób przez Wykonawcę,
Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę
Zamawiający określa w załączniku nr 4 do SIWZ (umowa - projekt § 18) wymagania dot. zatrudnienia
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2016 poz. 1666).

IV. Termin wykonania zamówienia
1. Termin realizacji całego zamówienia: 60 dni od podpisania umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz
dokonywania oceny spełnienia tych warunków

opis

sposobu

1. Za spełnienie warunku - posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej Zamawiający uzna:
- złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku załączonym do
niniejszej specyfikacji (zał. nr 3 do SIWZ)
2. Za spełnienie warunku - znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia Zamawiający uzna:

- przedłożenie dokumentu ubezpieczenia OC, a w przypadku jej braku inny dokument,
potwierdzający, że jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co
najmniej 400.000,00 PLN (w przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających
dane w innych walutach niż określono w tym punkcie, to waluty te będą przeliczane przez
Zamawiającego na PLN według średniego kursu PLN do tych walut ogłoszonego przez NBP w
dniu przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP).
- złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku załączonym do
niniejszej specyfikacji (zał. nr 3 do SIWZ)
3. Za spełnienie warunku – posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna:
a) dysponowanie przez wykonawcę
- Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub inne
ważne uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne ważne uprawnienia
budowlane uprawniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w
zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
- Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia wraz z zakresem
wykonywanych przez nich czynności, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
SIWZ wraz z zobowiązaniem (zał. nr 6 do SIWZ) – jeśli dotyczy.
Uprawnienia, o których mowa wyżej winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 11 września 2014 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. z 24 września 2014 r., Poz. 1278) lub innych wcześniej obowiązujących
przepisów.
b) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zał. nr 5 do SIWZ)
c) przedstawienie wykazu robót budowlanych wykonanych w ostatnich 5 latach przed upływem
terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie należycie tj. wykonał
min 1 zamówienie, związane z budową, przebudową lub modernizacją chodnika o nawierzchni z
kostki betonowej o długości min. 200 m i szer. min. 2,0 m: (zał. nr 7 do SIWZ)
d) złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku załączonym do
niniejszej specyfikacji (zał. nr 3 do SIWZ)
5. Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu z postępowania
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 2 do SIWZ).
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
c) dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: listę podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej –
oświadczenie (zał. nr 8 do SIWZ).
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w dziale V ust. 3
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
7. Zamawiający jednocześnie informuje, iż sytuacja, o której mowa w ust. 6 wystąpi wyłącznie w
przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
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.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe, 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 i ust. 5.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
UWAGA – dotycząca warunku zdolności technicznej:
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, przynajmniej jeden z Wykonawców
musi w pełni spełniać warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej.
2) W przypadku, gdy wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego w zakresie zdolności
technicznej, podmiot udostępniający zdolności techniczne musi spełniać warunek w całości.

VI. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają
dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
1. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania na druku załączonym do niniejszej
specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ).
- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia,
o których mowa w ust. 1 niniejszego działu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1
niniejszego działu (załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia).
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby
- warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,
o którym mowa w ust. 1 niniejszego działu oraz przedstawia w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
W szczególności zobowiązanie winno określać:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobu innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane których wskazane zdolności dotyczą.

VI a) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej.
1. W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy w terminie 3 dni po zamieszczeniu
na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, składają oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

VI b) Wykaz oświadczeń lub dokumentów (potwierdzających
spełnienie warunków) jakie ma dostarczyć Wykonawca którego
oferta została najwyżej oceniona
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) Opłacony dokument ubezpieczenia OC, a w przypadku jego braku inny dokument,
potwierdzający, że jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co
najmniej 400.000,00 PLN (w przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów
zawierających dane w innych walutach niż określono w tym punkcie, to waluty te będą
przeliczane przez Zamawiającego na PLN według średniego kursu PLN do tych walut
ogłoszonego przez NBP w dniu przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP).
b) wykaz robót budowlanych (w ilości i zakresie niezbędnym dla potwierdzenia spełnienia warunku)
wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty,
miejsca wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, – z wykorzystaniem załączonego wzoru
– załącznik nr 7 do SIWZ.
Dowodami w niniejszym postępowaniu 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.
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami
określonymi we wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
e) dokument stwierdzający, że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
f) oświadczenie Wykonawcy, które części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom - jeśli
dotyczy (brak złożenia oświadczenia będzie traktowane jako realizacja zadania własnymi
siłami).
g) pisemne zobowiązanie podmiotów na których zasoby powołuje się Wykonawca. Wzór
zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ – jeśli dotyczy.
h) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt d – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
i) dokumenty, o których mowa w pkt d), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
j) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt h), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
k) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1
ustawy Pzp.

VII. Dokumenty do dostarczenia w dniu składania OFERT.
1. Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ).
2. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania na druku załączonym do
niniejszej specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ).
3. Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu na druku załączonym do
niniejszej specyfikacji (zał. nr 3 do SIWZ).
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby
- warunków udziału w postępowaniu, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o
których mowa w pkt 2 i 3 niniejszego działu SIWZ.

VIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami
Informacji nt. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak również realizacji zamówienia udziela:
w sprawach dotyczących SIWZ i przedmiotu zamówienia P. Ryszard Dampc i P. Marcin Machaliński
pok. Nr 9 lub 8, tel./fax: (58) 676-44-28 lub 39.

IX. Wymagania dotyczące wadium
- Wadium

- niewymagalne.

X. a) Informacje dotyczące ofert częściowych
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

X. b) Informacje dotyczące ofert wariantowych
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

X. c) Informacje dotyczące umowy ramowej
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej

X. d) Informacje dotyczące zamówień o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnych robót budowlanych związanych z budową, przebudową lub modernizacją
chodnika w zakresie oraz na warunkach określonych w zamówienie podstawowym:

XI. Informacja o podwykonawcach
1.
2.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców, na
warunkach ustalonych w umowie, której projekt stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.
W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę części prac podwykonawcom,
Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom wraz ze wskazaniem firm podwykonawców.

3.

4.

5.

6.

7.

Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia przez podwykonawców, o których mowa w ust.
2, Wykonawca poda (o ile są mu znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w zamówienie. Wykonawca
zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w
niniejszym pkt, w trakcie realizacji zamówienia, a także informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym terminie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1, w celu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia
potwierdzającego brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający
stwierdzi, iż wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca
zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy.
Powyższe ma zastosowanie również do powierzenia części zamówienia dalszym
podwykonawcom.
Brak spełnienia wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są
roboty budowlane, określonych w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) spowoduje
zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu.
Wymagania dotyczące treści, jakie winny być zawarte w umowach o podwykonawstwo:
1) określenie terminu płatności, nie dłuższego niż 14 dni, od dnia dostarczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawcy usługi lub
roboty budowlanej,
2) określenie terminu realizacji, który nie może być dłuższy niż termin realizacji określony w
umowie – dla danego zakresu – zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą,
3) termin zakończenia odbioru prac zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia
zakończenia i zgłoszenia do odbioru prac Wykonawcy,
4) odbiór robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie może być
późniejszy niż odbiór robót od Wykonawcy przez Zamawiającego,
5) precyzyjne określenie zakresu przedmiotu umowy powierzonego podwykonawcy,
6) wskazania wysokości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z
następującymi zastrzeżeniami:
a) wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego
zakresu robót nie może być wyższe od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie
tego zakresu robót w umowie Zamawiającego z Wykonawcą,
b) ceny jednostkowe określone w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy o
podwykonawstwo nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie
będącym załącznikiem do umowy Zamawiającego z Wykonawcą
c) w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi musi
zawierać postanowienia dotyczące wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie za zakres
powierzany do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może
przekroczyć wartości wycenionej za ten zakres w kosztorysie będącym załącznikiem do
umowy Zamawiającego z Wykonawcą
7) zapisy w umowie z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą nie mogą być sprzeczne
z postanowieniami umowy z Zamawiającym,
8) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót
budowlanych, dostaw lub usług, które stanowią część niniejszego zamówienia określonego
umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W przypadku dostaw, jako termin
dostawy należy rozumieć termin wbudowania dostarczonego materiału w obiekt będący

8.

9.
10.

11.

przedmiotem zamówienia. Powyższy fakt musi być potwierdzony podpisanym przez strony
protokołem odbioru.
9) obowiązek określenia, iż dokumentem potwierdzającym wykonanie prac przez
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jest obustronnie podpisany protokół odbioru. W
przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca
zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie,
a następnie przedstawienie Zamawiającemu protokołu końcowego odbioru robót
stanowiących przedmiot podwykonawstwa, tzn. protokół z wykonania robót bez wad i
usterek,
10) sposób rozliczania pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą
powinien być spójny ze sposobem rozliczania określonym w umowie między Zamawiającym
a Wykonawcą, w szczególności dotyczący odbiorów i płatności częściowych,
11) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania umowy między
Zamawiającym a Wykonawcą,
12) do umowy o podwykonawstwo robót budowlanych winien być załączony kosztorys wraz
z informacją, których z pozycji z harmonogramu Wykonawcy umowa o podwykonawstwo
dotyczy;
Kosztorys winien być opracowany metodą szczegółową oraz winien dla każdej pozycji
określać numer analogicznej pozycji z kosztorysu stanowiącego załącznik do Umowy
między Zamawiającym a Wykonawcą. Pozwoli to na precyzyjne ustalenie zakresu robót
powierzonego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do wykonania,
13) wymóg, iż w przypadku powierzenia części zamówienia dalszym podwykonawcom,
podwykonawca
zobowiązany
jest
przedłożyć
Zamawiającemu
oświadczenia
potwierdzającego brak podstaw wykluczenia wobec tego dalszego podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez
Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy;
2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego;
3) sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy,
4) zezwalających na cesję wierzytelności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na rzecz
Wykonawcy bez zgody Zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody na potrącanie kwot tytułem zabezpieczenia należytego wykonania
umowy oraz kar umownych z wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy są uprawnieni do jego reprezentacji.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum),
umowy z podwykonawcami będą zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników
konsorcjum. W przypadku, w którym Wykonawcą jest konsorcjum, każdy z członków
konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków
konsorcjum wobec Podwykonawców i dalszych podwykonawców.

XII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania,
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia. Pełnomocnictwo musi obejmować wszystkie czynności związane ze złożeniem
kompletnej oferty.
2. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z
załączonych do oferty dokumentów. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać
postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Z pełnomocnictwa powinna
wynikać wola wszystkich wykonawców o ich wspólnym występowaniu w postępowaniu. Wszelka
korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

XIII. Termin związania ofertą
1. Składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
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 tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty, sposób badania i oceny
ofert
1. Oferta zostanie sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania/ komputerze lub ręcznie atramentem
nieścieralnym, spięta w sposób trwały.
4. Oferta zostanie podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty, w tym załączniki,
zostaną parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
5. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osoby
upoważnione do podpisania oferty.
6. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z
dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie to powinno być przedstawione w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Ze względu na nałożony na zamawiającego w art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
obowiązek udostępnienia do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu,
z wyjątkiem części informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca zobowiązany jest sporządzić kopie elementów
jawnych oferty. Kopie, która będzie udostępniona do wglądu innym uczestnikom postępowania,
powinna zawierać spięte w sposób trwały wszystkie elementy oferty, zawierające informacje nie
stanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 z 8 czerwca 1993 r. poz. 211 z późn. zm.),
wszystkie strony kopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby
upoważnione do podpisania oferty. Wykonawca nie musi składać kopii elementów jawnych, jeśli
oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
8. W przypadku gdyby wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię jakiegoś dokumentu,
kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie
dokumentu.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej
prawdziwości w inny sposób.
10. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż
jedną ofertę, zostanie odrzucona.
11. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
12. 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 ofercie
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach wskazanych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
14. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do
protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
15. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. ustawy Prawo
zamówień publicznych.

XV. a) Opis sposobu udzielania wyjaśnień oraz zmian specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż:
1) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
– pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza
ją także na tej stronie.
4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie
internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.
6. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez zamawiającego lub wykonawców
wymagają formy pisemnej.
7. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie,
jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na
piśmie przez przekazującego.

XV. b) Sposób przygotowania oferty

1. Wykonawca powinien umieścić ofertę w opakowaniu opisanym adresem składającego ofertę,
adresem zamawiającego oraz hasłem: OFERTA – ,,Budowa chodnika przy ul. Ks.
Tomaszewskiego w Szemudzie” – nie otwierać przed 07.05.2018 r. godz. 1000
2. Dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do
składania ofert.
4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i
formie przewidzianej dla oferty z tym że koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem
,,ZMIANA” lub ,,WYCOFANIE”.

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Szemudzie, Nr 1 – Biuro Obsługi.
Termin składania ofert upływa dnia 07.05.2018 r. o godz. 930.
Oferty otrzymane przez zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie.
Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 07.05.2018 r. o godzinie 1000 (w siedzibie
zamawiającego).
Otwarcie jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy firm i adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania, okresu gwarancji, warunków płatności.
Informacje, o których mowa w punkcie 6 i 7 dostarcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni
przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek.

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określi cenę na podstawie sporządzonego przez siebie kosztorysu, zgodnego z
dokumentacją stanowiącą załącznik do SIWZ. Podana cena będzie ceną ryczałtową i powinna
uwzględnić wszelkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającymi i Wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich.
3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
4. W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w
ust. 7 niniejszego działu, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie
wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o
których mowa w ust. 7 niniejszego działu.
5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na
Wykonawcy.

XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował
przy wyborze oferty
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich wagami (1 % = 1 pkt):

a) Cena = 60 pkt
b) Gwarancja = 40 pkt
2. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert według poniższych zasad:
a) Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru:
C = (Cmin /Cb ) x 60 pkt
gdzie:
C - cena
Cmin cena najniższa
Cb – cena badana
b) Kryterium gwarancja:
L.P.
1.
2.
3.

Gwarancja
36 m-cy
48 m-cy
60 m-cy

Ilość pkt.
30
35
40

3. Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych.
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579 z
późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 93 tejże ustawy.
2. Wykonawcy, którzy ubiegali się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą przed zawarciem
umowy dostarczyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
3. Wykonawca przed zawarciem umowy musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
4. Wykonawca winien przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu (pok. Nr 8 – Referat
ZP - UG Szemud) n/w dokumenty:
a) szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający wysokości wskaźników kalkulacyjnych tj. Ko, Kz,
Z, rbh wykonany na podstawie (zał. nr 8 do SIWZ)
b) kopie stosownych i aktualnych uprawnień budowlanych, zaświadczeń lub decyzje o wpisie do
centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z
uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego (w przypadku podmiotów krajowych, dla podmiotów
zagranicznych – dokumenty równoważne) osób uczestniczących w realizacji zamówienia, tj:
- Kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego, w specjalności drogowej;
- Kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
określone przepisami Prawa budowlanego, w specjalności instalacyjnej (elektrycznej);
- Kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
określone przepisami Prawa budowlanego, w specjalności instalacyjnej (wod-kan);

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 8% ceny wykonania całego zamówienia brutto.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w
jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2) W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna
zawierać następujące elementy:
• nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
• określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
• kwotę gwarancji,
• termin ważności gwarancji,
• zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego”.
3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek
bankowy Zamawiającego:
Bank Rumia Spółdzielczy 57835100030000022820000050 – z dopiskiem zabezpieczenie należytego
wykonania umowy, przetarg Nr ZP/3/24/2018
4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.
5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert
stosownie do treści art. 94 ust. 3uPzp.
6) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 uPzp.

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
2) Za dzień wykonania zamówienia i uznania przedmiotu zamówienia za należycie wykonane
Zamawiający uzna dzień wydania Protokołu Odbioru Końcowego.
3) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą
30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4) Kwota, o której mowa w pkt. 3, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
za wady.

XXI. Zamawiający zamierza zapisać w umowie następujące
postanowienia
Umowa – projekt w załączeniu ( zał. Nr 4 do SIWZ).

XXII. Środki ochrony prawnej
Zgodnie z działem VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej.

XXIII. Załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia są:
1. Formularz ,,Oferta”.
2. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.
3. Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4. Umowa – projekt.
5. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie.
6. Zobowiązanie
7. Wykaz robót
8. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej.
9. Projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne oraz kosztorys ofertowy.

ZP/3/24/2018

Załącznik Nr 1

…………………………………….

…………………………………….

e-mail

Nr tel./fax

…………………………………….

…………………………………….

NIP

REGON

………………………………….
pieczęć Wykonawcy

OFERTA
Do Zamawiającego:
Gmina Szemud
ul. Kartuska 13
84-217 Szemud
1. Nawiązując do zaproszenia wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego opublikowanym w BZP, internecie na str. www.szemud.pl oraz tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Oferujemy
wykonanie zamówienia:

,, Budowa chodnika przy ul. Ks. Tomaszewskiego w Szemudzie”
za cenę ryczałtową:

Wartości

I.
Budowa chodnika przy ul. Ks. Tomaszewskiego w Szemudzie
1. Cena brutto wykonania całego zamówienia

................................ zł*

Okres gwarancji:
L.P.
1.
2.
3.

Okres gwarancji

Ilość pkt.

36 m-cy
48 m-cy
60 m-cy

30
35
40

Okres gwarancji
proponowany przez
Wykonawcę oznaczyć
znakiem X

Cena całego zamówienia brutto –.............................. zł, słownie: ..........................................
………………………………………………………………………………………………….*
*cena przyjęta do wzoru w pkt. XVIII ust 2.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń.
3. Wykonawca oświadcza, że zdobył konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz
przygotowania i złożenia oferty.
4. Wykonawca oświadcza, że uważa się związany niniejszą ofertą przez okres wskazany przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Wykonawca oświadcza, że przedstawione postanowienia do projektu umowy zostały przez niego
zaakceptowane oraz że zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych.
6. Wykonawca gwarantuje wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ,
wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji.
7. Wykonawca oświadcza, że nr konta, na który ma zostać przekazane wynagrodzenie za przedmiot
zamówienia (w przypadku realizacji zamówienia) to: …………………………………………………..
8. Wykonawca oświadcza że prowadzi przedsiębiorstwo małe

□

średnie

□

duże

□

Właściwe oznaczyć znakiem X

9. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:

Lp.

Wyszczególnienie

ilość stron

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
............................... dnia ............................

Załącznik Nr 2
Nazwa i adres Wykonawcy:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli:

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez Gminę
Szemud, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1222 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp.

Miejscowość i data

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w
związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………..………………
…...........……………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

Miejscowość i data

Załącznik Nr 3
Nazwa i adres Wykonawcy:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli:

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez Gminę
Szemud, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ:
W zakresie zdolności technicznej
W zakresie zdolności zawodowej
(należy zaznaczyć właściwe).

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

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
..……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………….., w następującym zakresie:
W zakresie zdolności technicznej
W zakresie zdolności zawodowej
(należy zaznaczyć właściwe).

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

Załącznik Nr 4
UMOWA NR - ZP/3/24/2018 – PROJEKT
zawarta w dniu …………….2018 r. w Szemudzie pomiędzy:
Gmina Szemud, z siedzibą w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13, 84-217 Szemud, NIP 588-23-88-864
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Szemud – Ryszarda Kalkowskiego
przy kontrasygnacie:
Skarbnika Gminy – Teresy Pustelnik
zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,
a ................................................, adres:…………………………………………………………………..
działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ...............................
prowadzonego
w
.................................................................................................z
kapitałem
zakładowym ………………………………….....………….………….. NIP………………………….
reprezentowanym przez:
.......................................................................
lub
a Panem ………................................... zamieszkałym .............................................................................
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ....................................................................
działającym na podstawie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
NIP…………………………
reprezentowanym przez:
Właściciela – ..............................................
zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na podstawie art. 39 zgodnie z ustawą z
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579 z
późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania inwestycyjnego:
,,Budowa chodnika przy ul. Ks. Tomaszewskiego w Szemudzie”. Zakres robót ustalono w
oparciu o ww. przetarg nieograniczony Nr ZP/3/24/2018 z dnia …….2018 r.
2. Realizacja zadania prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem,
dobrą jakością i właściwą organizacją.
3. Wykonawca oświadcza, że dokładnie zapoznał się z dokumentacją, dokonał dokładnych oględzin
miejsca wykonania robót, zwanego dalej terenem budowy oraz zaznajomił się z lokalnymi
warunkami i niniejszym wyklucza wniesienie ze swej strony jakichkolwiek roszczeń z tytułu
nieprzewidzianych warunków na terenie budowy oraz braków kosztorysowych.
4. Wykonawca wskazał, że zadanie będzie wykonywał przy pomocy Podwykonawców.
5. W przypadku wykonywania własnymi siłami §7A ust.2 § 133, §14 ust.1 pkt c) - f) nie stosuje się1.
§2

1. Opis przedmiotu zamówienia:
- budowa chodników,
- przebudowa istniejącego układu drogowego,
- budowa oświetlenia w ciągu przebudowywanego odcinka,
- budowa kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wody deszczowej,
- przebudowa lub budowa pozostałych elementów pasa drogowego i pasów zieleni;
- wprowadzenie należytej funkcjonalności pasów drogowych i poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego,
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W przypadku braku podwykonawcy/ów § 1 ust. 4 oraz §7A ust.2 § 13, §14 ust. 1. pkt c) - f) zostaną
usunięte z umowy.

- usunięcie kolizji z projektowanym układem drogowym,
- podniesienie walorów estetyczno-wizualnych.
2.1 Długość projektowanego odcinka chodnika w ciągu ul. Tomaszewskiego wynosi ok. 200 m.
- powierzchnia odtworzenia nawierzchni drogi asfaltowej na ulicy Tomaszewskiego: 216 m2
- powierzchnia chodników: 394 m2
- nawierzchnia z płyt ażurowych typu ,,MEBA” szara ok. 36 m2
- krawężniki betonowe na ławie betonowej ok. 197 m
- ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm ok. 197 m
a) Roboty sanitarne- montażowe
- kanały z rur z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 200 mm – ok. 28 m
- kanały z rur z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 315 mm – ok. 203 m
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie – 6 szt.
- studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu – 6 szt.
b) Roboty elektryczne
- ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 110 mm ok. – 28 m
- ułożenie rur dwudzielnych na kablu ok. – 6,5 m
- układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania – ok. – 32 m
- układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych – ok. 19 m
- układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie – ok. 230 m
- montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 1100 kg h=8m – 8 szt.
- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED – 8 szt.
c) Demontaż linii napowietrznej
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego dla
inwestycji; Dokumentację należy przedłożyć w formie pisemnej -3 egz. i elektronicznej w (PDF lub
JPG oraz pliku otwieranym przez program kartograficzny ,,MMP lub DXF").
3. Zamawiający przedstawiając nazwy własne w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia miał
na celu wyłącznie pokazanie w sposób jednoznaczny, o jakich parametrach technicznych materiał
(urządzenie) należy użyć do wykonania robót budowlanych. Użycie nazw własnych w żaden
sposób nie sugeruje producenta, ma jedynie charakter przykładowy. Wykonawca jest zobowiązany
do wykorzystania produktów wybranego przez siebie producenta o takich samych (równoważnych)
parametrach technicznych i jakościowych, a jego oświadczenie o równoważności lub /i
zastosowaniu materiałów (urządzeń) podanych przykładowo w SIWZ zawarte będzie w kosztorysie
ofertowym.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Projekt budowlany, projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczne oraz kosztorys ofertowy.
§3
Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w dniu podpisania umowy
protokołem zdawczo – odbiorczym.
§4
1. Termin rozpoczęcia robót po przekazaniu terenu budowy:
2. Termin zakończenia robót ( 60 dni od podpisania umowy):

…….….2018 r.
….…….2018 r.

§5
1. Zamawiający powierza funkcję koordynatora zadania inwestycyjnego ……………………………
……………..………………………………………………………………………………………….
2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy (upr. w spec drogowej) w osobie:
a) …………………….…………………

3. Wykonawca ustanawia Kierownika robót (upr. w spec instalacyjnej elektrycznej) w osobie:
a) …………………….…………………
4. Wykonawca ustanawia Kierownika robót (upr. w spec instalacyjnej wod. kan.) w osobie:
a) …………………….…………………

§6
1. Wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy wynosi wraz z
podatkiem VAT kwotę ryczałtową w wysokości: ........ zł brutto (słownie: …………..…………).
2. Kwota określona ust. 1 została podane w formie ryczałtu:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
,,§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie
dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub
rozwiązać umowę”.
W związku z powyższym wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 zawiera wszelkie koszty
niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo kosztorysowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym
m. in. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowania placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania
budowy, odtworzenia dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenia projektu BIOZ,
projektu organizacji robót, prac geodezyjnych i inne czynności niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia, w tym roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia, a wprost nie ujęte w dokumentacji projektowej.
Ceny robót nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.
3. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, poza zakresem umownym, wykonywane mogą być jedynie
prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia albo konieczność zapobieżenia
awarii.
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§7
Fakturę, którą należy wystawić na: Gmina Szemud ul. Kartuska 13, 84 – 217 Szemud, NIP 58823-88-864, uregulowana będzie po dokonaniu odbioru końcowego w terminie do 30 dni od daty
jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z potwierdzonym przez koordynatora – zgodnie z
zasadami określonymi w § 15 niniejszej umowy - protokołem odbioru wykonanych robót w 100
%, [z zastrzeżeniem § 7A ust.2. pkt 1 ppkt a)]2
Termin zakończenia robót ustala się zgodnie z postanowieniami umowy i nie później niż w danym
dniu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 1 n/w dokumenty:
zgłoszenie o gotowości wykonanych robót do odbioru potwierdzonych przez kierownika budowy i
koordynatora wraz z dokumentami niezbędnymi do złożenia zawiadomienia o zakończeniu
budowy, o którym umowa w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego.
Oświadczenie Wykonawcy, że świadczenia, które będą rozliczane przyszłą fakturą zostały
wykonane bez udziału Podwykonawców [lub przy udziale jedynie Podwykonawców zgłoszonych
Zamawiającemu,]3
Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie płatne na konto Wykonawcy nr:
…………………………………………………………………………………..[lub Podwykonawcy
na zasadach i w przypadkach określonych niniejszą Umową]4.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelewać wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 7A
1. Rozliczenie finansowe jednorazowe, po dokonaniu protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu
umowy.
2. Wykonawca do faktury, pod rygorem wstrzymania płatności, zobowiązany jest złożyć n/w
dokumenty5:
2
3
4

W przypadku braku Podwykonawców zapis określony § 7 ust. 1 nawias [ ] zostanie usunięty z umowy.
W przypadku braku Podwykonawców zapis określony § 7 ust. 2 pkt 2) nawias [ ] zostanie usunięty z umowy.
W przypadku braku Podwykonawców zapis określony § 7 ust. 3 nawias [ ] zostanie usunięty z umowy.

1) W przypadku realizacji przedmiotu umowy lub rozliczanej przy udziale Podwykonawców:
a) Dowód potwierdzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub,
b) Polecenie dokonania cesji na rzecz Podwykonawcy, w oparciu o wcześniej złożoną umowę
przelewu wierzytelności. W takim przypadku Zamawiający zapłaci należność przypadającą
Podwykonawcy bezpośrednio na jego rachunek a należność wynikająca z faktury, po pomniejszeniu o
kwoty przelane na rachunek Podwykonawców zostanie przekazana na rachunek Wykonawcy.
Polecenie cesji musi zostać potwierdzone przez Podwykonawcę.
3. W przypadku wstrzymania płatności Wykonawcy z powodu niedopełnienia przez Wykonawcę
obowiązków wynikających z ust. 2, Wykonawcy nie przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień
zwłoki ani żadne inne odsetki.
4. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wraz z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 2 pkt
1), Zamawiający przekaże Wykonawcy pismo zawierające:
1) wezwanie do uzupełnienia w/w dokumentów w wyznaczonym terminie,
2) informację, że w przypadku nieuzupełnienia w/w dokumentów, Zamawiający uzna że Wykonawca
uchyla się od obowiązku zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia,
3) informację dotyczącą zamiaru dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy na zasadach określonych w art. 143c ustawy PZP
wraz z uzasadnieniem.
4) Informację odnośnie możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnych uwag dotyczących
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, wraz ze wskazaniem terminu
składania tych uwag, nie krótszego niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
5. W przypadku przez Wykonawcę zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 pkt 4 we wskazanym
przez Zamawiającego terminie, Zamawiające może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli ten wykaże niezasadność
takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub
podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach określonych w ust. 6,
jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.
7. W tym celu Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek
należnych Podwykonawcy.
8. W przypadku zaistnienia okoliczności określonej w ust. 6 i 7 Zamawiający naliczy Wykonawcy
karę umowną określoną w § 14 ust. 1. pkt c).
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu
realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych.
§8
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z
technologią wskazaną w opisie technicznym.
§9
1. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów
tymczasowych na terenie budowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy,
zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały
czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.
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W przypadku braku Podwykonawców § 7A ust. 2 - 9 zostanie usunięty z umowy

3. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych (w tym poprzez zapewnienie sterowania ruchem pojazdów) oraz
będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci
oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go
Zamawiającemu w dniu odbioru robót.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych.
2. Na każde żądanie Zamawiającego lub koordynatora Wykonawca obowiązany jest okazać w
stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę
techniczną.
3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane do
zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na
terenie budowy.
4. Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
5. Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań, które nie były przewidziane niniejszą umową,
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania; jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych
badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty, są niezgodne z Umową, to
koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś w przypadku zgodności koszty pokrywa
Zamawiający.
§ 11
1. Wykonawca przyjmuje na siebie w szczególności następujące obowiązki szczegółowe:
a) informowania Zamawiającego, o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, w
terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,
b) uprzedniego informowania Zamawiającego o terminie odbioru robót zanikających lub
ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót,
a następnie przywrócenia robót do stanu pierwotnego,
- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót – naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.
2. Wszelkie okoliczności dot. realizacji umowy muszą być dla celów dowodowych potwierdzane w
formie pisemnej.
3. Wykonawca zapewni zatrudnienie (w ramach wynagrodzenia o jakim mowa w §6), na okres
wykonania prac stanowiących przedmiot umowy i usuwania wad:
a) wykwalifikowanego personelu kierowniczego, osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do
kierowania, dozorowania robót budowlanych,
b) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotników, niezbędnych dla
odpowiedniego i terminowego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z warunków
umowy,
c) podwykonawców (w przypadku udziału podwykonawców w wykonywaniu przedmiotu
zamówienia) posiadających personel o kwalifikacjach opisanych w lit a i b, na warunkach
określonych w niniejszej umowie.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
§ 12
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
2. Wykonawca udziela 36/48/60*-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty i
wbudowane materiały.

3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na 36/48/60* miesięcy.
4. Termin rękojmi i gwarancji biegną od dnia odbioru końcowego i trwają tyle samo.

* właściwa wartość określona przez Wykonawcę pozostanie, pozostałe zostaną usunięte z umowy.
1.

2.
3.
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§ 136
Każdorazowy zamiar zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane objęte niniejszą umową musi być poprzedzony wyrażeniem pisemnej zgody
Zamawiającego na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą lub pomiędzy
Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą..
Wykonanie części zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.
Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, które składają się na przedmiot zamówienia, o
którym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia,
przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą,
przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca składa projekt wraz ze zgodą Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
Zamawiający, w ciągu 14 – dni od przekazania projektu umowy, o jakiej mowa w ust. 5, może
zgłosić pisemne zastrzeżenia, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż
określony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie zastrzeżeń uważa się za akceptację
projektu umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, o
których mowa w § 1 niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z
oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiający, w terminie 14 dni od przekazania umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia
dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane Zamawiający uzna umowę
spełniającą łącznie następujące warunki:
1) umowa zostanie przedłożona Zamawiającemu w postaci kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem, w maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia, zgodnie z zapisami ust. 7
niniejszego paragrafu,
2) umowa spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zgodnie z zapisami ust. 4 niniejszego paragrafu,
4) umowa, do której Zamawiający nie wniósł sprzeciwu, zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu.
Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo na dostawy i usługi Zamawiający uzna umowę
spełniającą łącznie następujące warunki:
1) umowa zostanie przedłożona Zamawiającemu w postaci kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem, w maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia i uwzględniać będzie zapisy
ust. 7 niniejszego paragrafu,
2) umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zgodny z zapisami ust. 4 niniejszego paragrafu,
W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli
termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym
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Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę wynagrodzenia wymagalnego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na ich rzecz. Płatność bezpośrednia
na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców będzie dokonana pod warunkiem, że
zawarli oni zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub zawarli, przedłożoną Zamawiającemu, umowę o
podwykonawstwo na dostawy lub usługi (zgodnie z §7 ust.10).
Wynagrodzenie, o jakim mowa w ust. 12 dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub po zawarciu przedłożonej Zamawiającemu, umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, uwzględniającej wezwanie Zamawiającego, o którym mowa
w ust. 11 niniejszego paragrafu.
Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 12 obejmuje wyłącznie wymagalne wynagrodzenie,
bez odsetek za opóźnienie.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę robót o zgłoszeniu
z żądaniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamówienia na roboty budowlane
dokonania bezpośredniej zapłaty, o jakiej mowa w ust. 12.
Wykonawca może, w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego informacji, o jakiej
mowa w ust. 15, zgłaszać pisemne uwagi dotyczące zasadności zgłoszonego żądania płatności.
Brak przedłożenia uwag w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako akceptacja zasadności
danej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku zgłoszenia, we wskazanym terminie, uwag, co do zasadności bezpośredniej zapłaty,
Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego,
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty, na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego
uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.
Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu
płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych oraz dostaw i usług koniecznych do ich
realizacji jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych prac,
wynikającej z niniejszej umowy.
Złożenie Zamawiającemu kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem, umowy o
podwykonawstwo na dostawy i usługi, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, w terminie
przekraczającym 7 dni od daty jej zawarcia, powoduje wyłączenie obowiązku dokonania
bezpośredniej płatności.
Umowa o podwykonawstwo oraz wszelkie jej zmiany muszą określać termin realizacji przedmiotu
umowy, który nie może być on dłuższy niż termin realizacji określony w umowie – dla danego
zakresu- zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą.
Termin zakończenia odbioru prac zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia
zakończenia i zgłoszenia prac, dostaw i usług do odbioru przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę.
Odbiór prac wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie może być
późniejszy niż odbiór prac od Wykonawcy przez Zamawiającego.

25. W umowie o podwykonawstwo należy precyzyjnie określić zakres prac powierzony
podwykonawcy.
26. W umowie o podwykonawstwo należy wskazać wysokości wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z następującymi zastrzeżeniami:
1) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego zakresu
robót nie może być wyższe od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu robót
w umowie Zamawiającego z Wykonawcą,
2) ceny jednostkowe określone w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy o
podwykonawstwo nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie
będącym załącznikiem do umowy Zamawiającego z Wykonawcą,
3) w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi musi
zawierać postanowienia dotyczące wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie za zakres
powierzany do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przekroczyć
wartości wycenionej za ten zakres w kosztorysie będącym załącznikiem do umowy
Zamawiającego z Wykonawcą.
27. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót
budowlanych, dostaw lub usług, które stanowią część niniejszego zamówienia określonego
umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W przypadku dostaw, jako termin
dostaw należy rozumieć termin wbudowania dostarczonego materiału w obiekt będący
przedmiotem zamówienia. Powyższy fakt musi być potwierdzony podpisanym przez strony
protokołem odbioru.
28. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie zapłaty przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę od
Wykonawcy lub podwykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, od
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez
Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy;
2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego;
3) sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy
Zamawiającym, a Wykonawcą, na podstawie umowy;
4) zezwalających na cesję wierzytelności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na rzez
Wykonawcy bez zgody Zamawiającego.
29. Zamawiający nie wyraża zgody na potrącanie kwot, tytułem zabezpieczenia należytego
wykonania umowy oraz kar umownych, z wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
30. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz
aneksów do umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
31. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonane zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców, jak za własne. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu
budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy, przez swoje
zachowanie lub jakość wykonanej pracy, dali powód do uzasadnionych skarg.
32. Na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców i dalszych
podwykonawców:
a) w zakresie rozmiaru prac powierzonych,
b) zakresu prac wykonanych,
c) faktur wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców,
d) udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia
takiej informacji.
33. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub
wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót.
34. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawców.

35. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum),
umowy z podwykonawcami będą zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników
konsorcjum. W przypadku, w którym Wykonawcą jest konsorcjum, każdy z członków konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum
wobec Podwykonawców i dalszych podwykonawców.
36. Niezastosowanie się przez Wykonawcę do wymogów określonych w niniejszym paragrafie
Umowy stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy oraz skutkuje powstaniem prawa
do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie określonym w §
14.
37. W przypadku podzlecania w ramach umów o podwykonawstwo czynności określonych w ust. 1
§18 umowy, podwykonawców obowiązują zasady określone w §18 umowy.
§ 147
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
a) za nieterminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o
którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu
wskazanego w § 4 ust. 2. niniejszej umowy,
b) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w okresie udzielonej rękojmi za wady oraz
gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia, a w przypadku opóźnienia dłuższego niż 7 dni Zamawiający może zlecić
usunięcie wad innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę,
c) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, w wysokości 2%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie,
d) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokości 2,0% wynagrodzenia, o którym mowa w §
6 ust. 1 za każde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie,
e) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodnością z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokości 2,0% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każde stwierdzone
tego rodzaju zdarzenie,
f) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 2,0%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1za każde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie,
g) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 oraz Wykonawca naprawi ewentualne szkody
wynikłe z nie wykonania przedmiotu umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody na zasadach
ogólnych.
4. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający będzie uprawniony do łącznego naliczania kar wskazanych w ust. 1.
5. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.
§ 15
1. Odbiór końcowy oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z
udziałem koordynatora. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 14 dni od daty
otrzymania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 2.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
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b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi.
3. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania
wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.
5. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności
ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
§ 16
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy:
1. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, z wyjątkiem zmian, o których mowa w ust. 2.
2. Zmiany w umowie będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą
dotyczyć:
a) terminu wykonania zamówienia,
b) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,
c) udziału kierownika budowy/robót,
d) udziału koordynatora określonego w §5 ust 1.
e) zmianę nr rachunku bankowego Wykonawcy/Podwykonawcy8.
f) zmiana Podwykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy9.
3. Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku:
a) przerwy realizacji zamówienia na skutek działań podmiotów trzecich, np. przedłużanie
terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych badań,
ekspertyz, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
b) konieczności wykonania prac dodatkowych, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia, a których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty,
c) czasowego wstrzymania prac przez Zamawiającego.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku:
a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie
stawki podatku VAT, mające wpływ na wysokość ceny brutto za świadczoną robotę. W
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, należne Wykonawcy z tytułu wykonania
przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawki podatku
wynikającej z obowiązujących przepisów, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto;
b) wprowadzenia robót zamiennych +/- 2 % wartości zamówienia przy czym wprowadzenie
robót zamiennych może nastąpić z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli
wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie
powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty lub jeżeli roboty
zamienne uzasadnione są koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych lub
usprawnią proces budowlany. Warunkiem zmiany postanowień umownych jest rzetelne
udokumentowanie konieczności jej przeprowadzenia w formie protokołu konieczności
sporządzonego przez kierownika robót, akceptowanego przez inspektora nadzoru lub
Zamawiającego.
c) konieczności wykonania prac dodatkowych, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia, a których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty –
zgodnie z postanowieniami art. 144 ust 1 do 1 e p.z.p. – przy czym każdorazowo wszelkie
zmiany w umowie, pod rygorem nieważności, sporządzane będą na podstawie protokołu
konieczności, w drodze aneksu
8
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W przypadku braku Podwykonawców zapisy określone § 16 ust. 2 pkt e) nawias [ ] zostanie usunięty z
umowy.
W przypadku braku Podwykonawców zapisy określone § 16 ust. 2 pkt f) zostanie usunięty z umowy.

5. Zmiana kierownika budowy/robót może nastąpić w przypadku:
a) zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy,
b) utraty uprawnień przez wskazaną przez Wykonawcę osobę,
c) wykreślenia osoby z listy członków branżowej izby samorządu zawodowego.
6. Zmiana koordynatora może nastąpić w przypadku:
a) zdarzeń losowych niezależnych od Zamawiającego,
b) utraty uprawnień przez wskazane przez Zamawiającego osoby,
c) wykreślenia z listy członków branżowej izby samorządu zawodowego.
7. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 5 Wykonawca winien przedstawić
Zamawiającemu nową osobę o nie gorszych kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do osoby,
która została wskazane w ofercie Wykonawcy.
8. Zmiana nr rachunku bankowego może nastąpić w przypadku:
a) zmiany banku prowadzącego rachunek,
9. Warunki dokonywania zmian, o których mowa w ust. 1 - 8:
a) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia, z wykazaniem, że nie
była ona znana i możliwa do przewidzenia w chwili zawierania umowy,
b) w formie pisemnego aneksu podpisanego i zaakceptowanego przez obie strony do umowy pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
c) Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany osób określonych w ust. 7, na inne, spełniające
warunki określone w umowie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia wniosku
przez Zamawiającego.
10. Zmiany nieistotnych postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17
1. W celu zapewnienia właściwej jakości robót, ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania
Umowy w wysokości ………….. zł, tj. 8 % (słownie: osiem procent) wynagrodzenia wraz z
podatkiem VAT, o której mowa w § 6 ust. 1).
2. Najpóźniej w dacie zawarcia umowy Wykonawca musi wnieść całą kwotę zabezpieczenia.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwalniane w następujący sposób:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia /……………. zł/ zostanie zwolnione w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
b) 30% zabezpieczenia /…………… zł/ zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi
ona odrębnie zabezpieczać sumę zwalnianego zabezpieczenia określoną w ust. 3, a) okres
ważności gwarancji musi wynosić odpowiednio:
• do ................. r. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt.a)
• do ................. r. w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. b)
5. Co najmniej 60 dni przed upływem okresu gwarancji, Wykonawca ma obowiązek zgłosić roboty do
przeglądu gwarancyjnego. Strony dokonują protokolarnego przeglądu gwarancyjnego.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do przeglądu lub nie wykona obowiązku, o którym
mowa w ust. 5 Zamawiający dokona przeglądu bez udziału Wykonawcy i w przypadku
stwierdzenia wad wezwie Wykonawcę do ich usunięcia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy
ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar.
8. W przypadku nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz
z powstałymi odsetkami będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu
umowy oraz realizacji roszczeń z tytułu udzielonej przez Wykonawcę rękojmi lub gwarancji.
§ 18
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) roboty drogowe nawierzchniowe,
b) roboty sieciowe wod – kan.

c) roboty elektryczne,
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których
dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności10
bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 0,2%
całkowitej wysokości wynagrodzenia brutto wykonawcy wskazanej wyżej w §6 ust. 1 umowy za
każdy dzień opóźnienia. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego
terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane
będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.

§ 19
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje
prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
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Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa
powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.

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 przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy,
b) w przypadku zajęcia rachunku bankowego Wykonawcy,
c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn,
d) Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta
trwa dłużej niż 7 dni.
e) W sytuacji określonej art.143c ust.7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane
Wykonawcy co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia.
4. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki:
a) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, która odstąpiła od Umowy,
c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli
odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
5. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany 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 określonych w ust. 4 pkt. c niniejszego paragrafu
Umowy,
c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§ 20
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót Wykonawca jest
zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania negocjacyjnego.
2. Wniosek o negocjacje wykonuje się poprzez pisemne skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę
roszczenia w terminie 14 dni od daty jego zgłoszenia.
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do
wystąpienia na drogę sądową.
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla
Zamawiającego Sąd Powszechny.
§ 21
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy
Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 22
Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, w tym: 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.
Wykonawca:

Zamawiający:

ZP/3/24/2018

Załącznik Nr 5

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE
Miejscowość, data:

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

Nazwa wykonawcy:

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

Siedziba wykonawcy:

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

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności są wymagane w celu
potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, a także
dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj.:
- Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub
inne ważne uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
- Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne ważne
uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia budowlane uprawniające do pełnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie obejmującym przedmiot
zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby/podmioty:
l.p.

1.

Imię i nazwisko/nazwa
adres, telefon

Zakres wykonywanych
czynności

Doświadczenie

Nr ewidencyjny
członkowstwa w izbie
inżynierów i adres
organu przyznającego
nr ewidencyjny

Nr decyzji
stwierdzającej
przygotowanie
zawodowe i adres
organu
przyznającego
decyzję

Sposób dysponowania
osobami

1

Bezpośredni*

2

Pośredni*

*Niepotrzebne skreślić

2.

1

Bezpośredni*

2

Pośredni*

*Niepotrzebne skreślić

3.

1

Bezpośredni*

2

Pośredni*

*Niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Powyższe osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
1. Wykonawca dysponuje potencjałem osobowym w sposób bezpośredni - tzn. gdy stosunek prawny łączy wykonawcę bezpośrednio z
daną osobą (umowa o pracę, samozatrudnienie, umowa przedwstępna czy umowa o świadczenie usług).
2. Wykonawca dysponuje potencjałem osobowym w sposób pośredni – tzn. gdy wykonawcę nie łączy więź prawna z danymi osobami, a
polega na jej potencjale technicznym i osoba ta pozostaje w gestii innego podmiotu (łączy ją stosunek prawny z podmiotem trzecim) należy
dołączyć wypełnione oświadczenie (załącznik nr 1).

(załącznik nr 1 do załącznika nr 5)

Zobowiązanie

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………………
Niniejszym potwierdzam zobowiązanie do osobistego wykonania przeze mnie czynności
polegającej na pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w ramach współpracy z
.......................................................................................................................................................
……………….................………..................................................................................................
………………………………………………….………………………...…….…..……....……
………………………………………………………………………………………..…………
(Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

na rzecz gminy Szemud przy realizacji robót w ramach zamówienia publicznego pn:
,,Budowa chodnika przy ul. Ks. Tomaszewskiego w Szemudzie” w przypadku uzyskania
zamówienia przez w/w Wykonawcę. Zobowiązanie zgodne z art. 26 ust 2b Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579 z
późn. zm.).

_________________________________
Pieczęć i podpis osoby składającej zobowiązanie

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 6

Zobowiązanie
Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
do zam. publicznego pn. „Budowa chodnika przy ul. Ks. Tomaszewskiego w Szemudzie”

Pełna nazwa podmiotu oddającego do
dyspozycji niezbędne zasoby*

Adres podmiotu

Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz

……………………………………………………………..……………………………………………
(nazwa Wykonawcy składającego ofertę)
do dyspozycji następujące niezbędne zasoby na potrzeby
pn. „Budowa chodnika przy ul. Ks. Tomaszewskiego w Szemudzie”

Zakres zasobu

Sposób wykorzystania
danego zasobu
np. zawarcie umowy
przy danym zakresie
zasobu

realizacji

zamówienia

Zakres i okres udziału
przy wykonywaniu
zamówienia

Zdolności technicznej

Zdolności zawodowej

Jednocześnie oświadczam, iż zrealizuję roboty budowlane w zakresie wskazanych zdolności.

...................................................,dn. ........................
miejscowość

……………….......................................................
podpis i pieczęć osoby (ób) upełnomocnionej (ych)
do złożenia podpisu w imieniu podmiotu
oddającego do dyspozycji niezbędnych zasobów

Załącznik Nr 7

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Wykonawca, którego reprezentuję, przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn.:

,, Budowa chodnika przy ul. Ks. Tomaszewskiego w Szemudzie”
Miejscowość, data:

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

Nazwa wykonawcy:

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

Siedziba wykonawcy:

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

W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, przedstawia
poniżej wykaz robót budowlanych wykonanych w ostatnich 5 latach przed upływem terminu
składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie należycie tj. wykonał min
1 zamówienie, związane z budową, przebudową lub modernizacją chodnika o nawierzchni z
kostki betonowej o długości min. 200 m i szer. min. 2,0 m:

Lp
1.

Nazwa i adres
Zamawiającego

Nazwa i adres
Wykonawcy

2.

3.

Wartość robót
budowlanych,
4.

Termin realizacji
„od - do” [mm/rrrr]
5.

Opis wykazywanych robót budowlanych,
rodzaj wraz z podaniem
charakterystycznych wielkości
(ogólna charakterystyka mająca na celu potwierdzenie
spełniania warunku)
6.

Wykonawca załączy do oferty dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacje 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; (dowody) musi również wykazać, że wykazane
roboty budowlane wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 8
Nazwa i adres Wykonawcy*:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli:

Oświadczenie Wykonawcy
o przynależności do grupy kapitałowej
W związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) ubiegając się o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Budowa chodnika przy ul. Ks. Tomaszewskiego w Szemudzie”
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że:
nie należę# do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.) z żadnym
Wykonawcom, który złożył ofertę w w/w przetargu.
że należę# do grupy kapitałowej z wykonawcą ………………………………………………………..
(należy podać pełną nazwę) który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu. w związku z tym
przedstawiamy w załączeniu listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*
#

skreślić niepotrzebne .

*Wykonawca w rozumieniu art.2 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 24
sierpnia 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
**Poprzez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w
sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę
(art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji konsumentów ( tj. Dz. U. z
2015r. poz. 184 z późn. zm.).

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

Miejscowość i data:
Pouczenie: Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach
określonych w art. 297 § l Kodeksu Karnego (t,j.: Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
UWAGA!
Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej, informacji z
otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty.

