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1. Zamawiający 
     

Gmina Marciszów 

ul. Szkolna 6 

58-410 Marciszów 

Tel. 075- 74 10 208 

www.marciszow.pl 

e-mail gmina@marciszow.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z  Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1843 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, oraz 

przepisami wykonawczymi do niej, w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w 

art. 39 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy art. 24aa ustawy.  

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie 

drogi gminnej zlokalizowanej ma działkach nr 306/1, 306/2, 308/13, 308/3 w Marciszowie w 

oparciu o: 

a) Dokumentację techniczną ,która stanowi załącznik nr 9 do specyfikacji; 

b) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych , stanowiąca  

    załącznik nr 10 do specyfikacji; 

c) Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do specyfikacji; 

d) Warunki niniejszej specyfikacji. 
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie  m.in.:  

• Stabilizacji z kruszywa naturalnego cementem gr. 15cm 

• Podbudowy z kruszywa łamanego gr. 25 cm 

• Warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  gr. 6 cm 

• Warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  gr. 5 cm  

• wykonanie poboczy gr 15 cm,  

• wykonanie zjazdów  bitumicznych  

• Długość drogi 423 m. 

Planowany zakres robót przedstawiony jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 

do niniejszej specyfikacji. Należy przy tym pamiętać, że przedmiar robót jest elementem 

pomocniczym, a nie podstawowym do prawidłowego skalkulowania oferty. Zaleca się aby 

Wykonawca zapoznał się z miejscem wykonywania robót budowlanych. 

Zamawiający wymaga, by czynności bezpośrednio związane z realizacją robót drogowych,  

w szczególności związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych (podbudowy i 

nawierzchnie) wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub 

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

czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), o ile nie są one 

wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie na podstawie wpisu 

do CEIDG działalności gospodarczej.  

 

http://www.marciszow.pl/
mailto:gmina@marciszow.pl
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Kody CPV:  45.23.31.40-2 

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a pzp: 

• Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania umowy przedłoży 

Zamawiającemu Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666)  

 

4. Termin wykonania zamówienia  
  

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 06.11.2020 r.  

 

5. Warunki udziału w postępowaniu  
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 5.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

 5.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a)  kompetencji lub uprawnień  do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -  nie dotyczy 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej -  nie dotyczy 

c)  zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli 

wykaże, że:  

- dysponuje co najmniej jedną osobą pełniącą funkcje kierownika robót, która posiada 

uprawnienia  do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

wydane na podstawie n rozporządzenia  Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 

kwietnia 2008 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez 

ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej  obowiązujących przepisów w specjalności drogowej 

odbytą co najmniej  pięcioletnią praktyką zawodową jako kierownik budowy podobnych 

robót wraz z aktualnym zaświadczeniem  o przynależności  do odpowiedniej izby 

samorządu zawodowego  

- wykonali  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem  terminu składania ofert  a jeśli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy,  w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia 

na roboty budowlane o podobnym charakterze ( z wykluczeniem remontów 

cząstkowych) o długości nie mniejszej niż 300 m.b. każda.  Zamawiający  za   robotę  o 

podobnym charakterze uzna taką, która swoim    zakresem  robót   branżowych  

odpowiada niniejszemu zamówieniu 

 

6.  Przesłanki wykluczenia wykonawców 

6.1      Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do 

którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy 

Pzp oraz Wykonawcę, który nie spełnia warunków określonych w art. 22 ust. 1b Pzp. 

6.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 
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1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

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

ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 978, 1259, 1513, 1930 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615)  

lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 

układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku, w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 

28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) -art.24 ust. 5 pkt 1; 

6.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

6.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

 

 

7.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu z postępowania;  

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7.2. Oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 

7.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest złożyć 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg załącznika 

do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

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

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w pkt. 6.1. i 6.2. SIWZ. 

7.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

7.6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej 

kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego 
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oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

7.7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona,  

zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:  

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu:  

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty, miejsca  wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane (wg załącznika nr 5 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających 

czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji  

o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 

dokumenty; 

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia   niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 

a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 6 do SIWZ). 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu: 

a) 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. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w odpisu, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

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

upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby 

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty/oświadczenia 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania 

ofert. 

7.8.  Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, o których 

mowa w pkt. 7.7. SIWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się 



6 

 

bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

7.9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 7.7. SIWZ, jeżeli Zamawiający 

posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  w szczególności rejestrów 

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

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. 

poz. 352).       

 

  Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione 

do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

 

8.     Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia  albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

8.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 

z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz o których mowa w pkt 6.2. SIWZ, natomiast 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 5.2. 

SIWZ. 

8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 

w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

8.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym 

mowa w pkt. 7.3. SIWZ składa każdy  z Wykonawców. 

8.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni 

zobowiązani  na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o 

których mowa w pkt 7.7. SIWZ,  przy czym dokumenty i oświadczenia, o których 

mowa w pkt 7.7. ppkt 1) SIWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje 

spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. 5.2. SIWZ. 

8.6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia: 

a) Zamawiający, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy PZP, żąda umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców przed podpisaniem umowy, 

b) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
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9. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych 

podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz 

zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom 

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

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. 

9.3. 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 12–23 i ust. 5 pkt 1ustawy. 

9.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  

lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

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

są wymagane. 

9.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega 

Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału                   

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 9.1. SIWZ. 

9.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 

o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 7.2. SIWZ. 

9.7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest 

do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 

7.7. SIWZ. 

9.8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które 

określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

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

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

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

9.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 

       

10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

 
10.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca 

przekazują zgodnie z wyborem zamawiającego pisemnie, faksem lub pocztą 
elektroniczną, z zastrzeżeniem punktu 10.2 SIWZ. Zamawiający przekazuje 
informacje za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Zawsze 
dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w 
ustawie Pzp. 

10.2 Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, a także pełnomocnictw. 

10.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu, każda ze stron, na żądanie 
drugiej strony,  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

10.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zmawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu lub 
adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie zostało mu doręczone w sposób, 
który umożliwił wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma. 

10.5 Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:      

a)   Marek Banaś, tel: 757410208, wewn. 28;    

       e-mail: kierownik.rgks@marciszow.pl 
10.6 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
10.7 Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert treści pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Zamawiający jednocześnie przekaże  treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, 
którym doręczono SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie 
internetowej, na której zamieszczano SIWZ. Wyjaśnienia będą stanowić integralną 
część SIWZ. 

 

11. Wadium 

 
 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 

 

mailto:kierownik.rgks@marciszow.pl
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12. Termin związania ofertą 

 
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania 

ofert. 

 

13. Opis sposobu przygotowania oferty 

 
13.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

13.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

13.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

13.4 Ofertę stanowi wypełniony „Formularz oferty” oraz niżej wymienione wypełnione 

dokumenty: 

a) Kosztorys ofertowy – wg załącznika do SIWZ; 

13.5 Wraz z ofertą powinny być złożone: 

1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 7.1. SIWZ; 

2)  Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega    

     Wykonawca,; 

 3) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 9.2. SIWZ, w przypadku gdy     

                Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia  

               spełniania warunków udziału w postępowaniu;  

 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie   

    ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o    

    współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.   

    Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w  

    postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  

    Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie  

    poświadczonej kopii; 

   

13.6 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

13.7 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w SIWZ, powinny być sporządzone 

zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

13.8 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

13.9 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

Rozliczenia nie będą prowadzone w walutach obcych.   

13.10 Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każda zmiana, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w 

przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 

13.11 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 

w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
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w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób 

umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności 

numerowania stron oferty. 

13.12 Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa poprzez załączenie dowodów potwierdzających, że: 

- informacje nie są ujawnione do wiadomości publicznej, 

- informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny, o     

   ile ma wartość gospodarczą, 

- wykonawca poczynił działania w celu zachowania poufności tych informacji     

   poprzez ochronę fizyczną lub prawną.  

           Brak elementu wykazania, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,     

    będzie powodował, że zastrzeżenie nie będzie miało zastosowania. 

13.13 Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym 

opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 

opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 

Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego z zaznaczeniem: 

Oferta na: 

Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna w Marciszowie 

Nie otwierać przed dniem 21.09.2020r  godz.  1000 

13.14 Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych 

wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

 

13.15 Zamawiający, zgodnie z art. 84 ust 2 PZP, niezwłocznie zwraca ofertę, która została 

złożona po terminie. 

13.16 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 

wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 

nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 

opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 

oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 
14.1 Oferty należy przesłać /złożyć w Urzędzie Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, pok. Nr      

31, do dnia  21.09.2020. do godz. 945. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom.  

14.2 Otwarcie ofert odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Marciszów w dniu 21.09.2020. 

o godz. 10°°. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym 

wykonawcom informacje o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. 

Po otwarciu ofert zamawiający odczyta następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, 

którego oferta jest otwierana oraz cenę oferty okres gwarancji. 

 
14.3  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie informacje 
dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, okresu gwarancji  zawartych w ofertach. 
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15. Opis sposobu obliczenia ceny 

 
15.1 Cenę oferty  należy obliczyć sporządzając kosztorys ofertowy w oparciu o 

dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, warunki 

umowy oraz przedmiar robót. Należy przy tym pamiętać, że przedmiar robót jest 

elementem pomocniczym, a nie podstawowym do prawidłowego skalkulowania oferty. 

Jeżeli w przedmiarze nie ujęto jakiejkolwiek roboty, którą można logicznie wywnioskować 

z dokumentacji  to te roboty winny  zostać skalkulowane  w cenie oferty  

15.2 W formularzu ofertowym jako cenę oferty należy wpisać wartość (brutto) kosztorysu 

ofertowego. Ceną oferty jest cena (brutto) wymieniona w formularzu ofertowym. 

15.3 Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu 

zamówienia zgodnie z projektem budowlanym i Specyfikacją Techniczna Wykonania i 

Odbioru Robót i  nie podlega zmianom w okresie realizacji umowy. 

15.4 Podana w ofercie cena musi być wyrażona liczbą, w polskich złotych, z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

15.5 Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji 

oraz obejmować koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 

obowiązującymi przepisami i wymaganiami realizacji przedmiotu zamówienia. Zaleca się 

aby Wykonawca zapoznał się z miejscem wykonywania robót budowlanych. 

15.6 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:  

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 

przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu,  w którym realizowane jest zamówienie;  

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

 

15.7  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 Pzp lub średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w pkt 15.6, 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 pkt 15.6.  
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15.8   Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 

Wykonawcy. 

15.9 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym 

terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, 

że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

15.10 Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

15.11 Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować (pisemnie) 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

15.12 Tam, gdzie w SIWZ, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, 

dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 

30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 

równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opisem 

przedmiotu zamówienia / projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, 

STWiORB / uzgodnieniami / wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ. 

15.13 Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, 

w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia ( koszty organizacji 

placu budowy, koszty organizacji dojazdu na plac budowy itp.). 

 

 

16. Kryteria oceny ofert 
 

16.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

a) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z 

niniejszego postępowania 

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

16.2 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium: 

             Cena oferty   -   60%. 

             Okres gwarancji – 40% 

16.3 Zasady punktacji: 

Najniższa z oferowanych cen (C min) otrzymuje 60 pkt i stanowi bazę do wyliczenia 

punktów dla pozostałych cen wg wzoru: 

A = (C min : C x) x 60 pkt 

Gdzie: 

 A - oznacza liczbę punktów jaką otrzyma badana oferta w kategorii cena 

 C min    - oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert 

 C x    - oznacza cenę badanej oferty  

W kryterium okres gwarancji punkty przydzielane będą wg poniższego wzoru: 

   B = (O x : O max) x 40 pkt 
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Gdzie: 

 B - oznacza liczbę punktów jaką otrzyma badana oferta w kategorii okres    

                  gwarancji 

 O x    - oznacza długość okresu udzielonej gwarancji  badanej oferty  

      O max   - oznacza  najdłuższy okres udzielonej gwarancji spośród złożonych ofert 

 Okres gwarancji udzielony przez wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy i 

nie dłuższy niż 60 miesięcy 

  C = A + B 

16.4 Oferta z najwyższą liczba punktów ( C ) zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta nie podlega 

odrzuceniu i została oceniona jako najkorzystniejsza. 

 
 

17. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 
 

17.1 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z 

uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych 

zawartych w ofercie. 

17.2 Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą 

ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

17.3 Zamawiający poinformuje  wykonawców  o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania  i adres , jeśli jest miejscem  wykonywania działalności  

wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy  albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy , jeżeli  są miejscami  wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznana  ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację. 

b) Wykonawcach którzy zostali wykluczeni 

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone  

d) Unieważnieniu postępowania 

       - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

         Zamawiający  udostępni informacje , o których mowa w pkt. 17.3 a i 17.3d na stronie              

          internetowej 

17.4  Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie  zawarta w terminie nie krótszym 

niż określony w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
18.1 Zamawiający  przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie 

wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w 

wysokości  5% ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę 

18.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku 

następujących formach: 

1)   w pieniądzu:  

      2)   w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -        
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          kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pięniężnym   

      3)    w gwarancjach bankowych,  

      4)   w gwarancjach ubezpieczeniowych  

      5)   w 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.  

18.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na  

    rachunek bankowy Zamawiającego: nr 82 8647 0007 0420 8673 2000 0005 w Banku  

    Spółdzielczym w Jaworze  

18.4 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. 3 u.p.z.p. 

18.5 Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 

149 u.p.z.p. 

18.6 Zamawiający zwróci część zabezpieczenia w wysokości 70%  w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

18.7 Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę 

wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. 

18.8 Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie później 

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

 

 

19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 

umowy albo wzór umowy. 
 

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły  nastąpić gdy 

zaistnieje inna , niemożliwa do przewidzenia  w momencie  zawarcia umowy okoliczność 

prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 

skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia.  

 

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy      

w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych i 

przysługują wykonawcy  a także innemu  podmiotowi , jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu zamówienia  oraz poniósł  lub może ponieść  szkodę  w wyniku naruszenia  przez 

zamawiającego  przepisów  niniejszej ustawy. 

 

 

21. Opis części zamówienia 
 

 Zamówienie nie jest podzielone na części. 
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22. Umowa ramowa 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

23 . Zamówienia uzupełniające. 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 

 

24. Oferty wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

25. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się          

prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym. 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

 

26. Aukcja elektroniczna. 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

27. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

28. Postanowienia końcowe. 
Zasady udostępniania dokumentów: 

1. uczestnicy postępowania maja prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie 

prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do 

protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty). 

2. udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 

b) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego 

urzędowania. 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych oraz Kodeks cywilny. 

 

29. RODO 

Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku 

informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności: 

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

• wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

• wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą 

• pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w pełnomocnictwie), 

• członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. 

dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), 

• osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 
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• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą 

jednoosobową działalność gospodarczą, 

• pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. 

dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

• członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego 

osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 
Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio pozyskał.   

• Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1.   administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Marciszów, ul. Szkona6, 58-400 

Marciszów  ; 

2.      Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  na odbiór i transport 

odpadów komunalnych  na terenie Gminy Marciszów  prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

3.   odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”; 

4.   Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5.   obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Panstwa dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

6.   w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7.   posiadają Państwo: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO; 

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 
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8.   nie przysługuje Państwu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 Załączniki. 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia  z postępowania  

Załącznik nr 3 -  Oświadczenie dotyczące  spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 - informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5 – wykaz robót 

Załącznik nr 6 – wykaz osób 

Załącznik nr 7 – wzór umowy  

Załącznik nr 8 – przedmiar robót 

Załącznik nr 9 -  dokumentacja projektowa 

Załącznik nr 10 - STWIOR 
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Załącznik Nr 1. 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 

 

Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa: ……………………………………………. 

……………………………………………………. 

Siedziba: …………………………………………. 

……………………………………………………. 

Nr tel. ……………………………………………… 

Nr faxu: …………………………………………… 

email: ……………………………………………... 

Nr Regon ………………………………………….. 

Nr NIP ……………………………………………. 

 

Dane dotyczące zamawiającego 

Gmina Marciszów  

ul. Szkolna 6 

58-410 Marciszów 

 

Zobowiązania wykonawcy. 

      Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: Przebudowa drogi gminnej ul.      

      Pogodna w Marciszowie 

      oferujemy wykonanie   zamówienia, na warunkach i   zasadach określonych w SIWZ, za   

      cenę ryczałtową   

       brutto:…………….……………………..zł     

      (słownie:…………………………………………………..…………………....zł) 

w tym netto: ……………..zł  + podatek VAT …………………………………zł 

 

      Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji wynoszącej ……. … miesięcy 
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Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a 

w szczególności z treścią wzoru umowy stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ i nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania 

oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Oświadczamy, wymienione  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas 

zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 

do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ. 

5. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w wyznaczonym w  SIWZ 

terminie. 

6. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości ………………………, w formie ……………………….. 

Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać siłami własnymi / siłami Podwykonawców 

(niepotrzebne skreślić). Części zamówienia, które wykonywać będą Podwykonawcy 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Dokumenty. 

 Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Zastrzeżenie wykonawcy. 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione. 

Nazwa dokumentu:                                                                                    Str. w ofercie 

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

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

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

Inne informacje wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

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

 imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby 

 upoważnionej do reprezentowania   

                                                                                  Wykonawcy 
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            Załącznik nr 2 do SIWZ 

                                              

 
 

 

 

__________________________________ 
pieczęć Wykonawcy 

 

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 

 

Dane dotyczące Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia: 

Nazwa (firma) / Imię i nazwisko 

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

Siedziba i adres Wykonawcy 

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

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi 

gminnej ul. Pogodna w Marciszowie 

  

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

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

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

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

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP  . 

 

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

(podpis) 

 

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

podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

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

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

ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

 
* Niepotrzebne skreślić. 
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……………………………………………………………………………………………..……

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

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

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

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………

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

KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

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. 

 

 

............................, dn. .............................. r. ……………........................................................................... 
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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                                                                                                                               Załącznik nr 3 do SIWZ 

                                              

 
 

 

__________________________________ 
pieczęć Wykonawcy 

 

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 

 

Dane dotyczące Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

Zamówienia: 

Nazwa (firma) / Imię i nazwisko 

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

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

Siedziba i adres Wykonawcy 

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

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

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi 

gminnej ul. Pogodna w Marciszowie 

 

oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w części nr 5 SIWZ. 

 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Niepotrzebne skreślić. 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW:  

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

określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam 

na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

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

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

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

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 
 

 

............................, dn. .............. r. ……………........................................................................... 
(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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                                                                                                           Załącznik nr 4 do SIWZ 

                                             

__________________________________ 
pieczęć Wykonawcy 

 
  

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna w Marciszowie 

 

  

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………… 

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

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

Nawiązując do zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oświadczam/-y, że podmiot, 

który reprezentuję/reprezentujemy: 

* nie należy do żadnej  grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). 

* nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z żadnym z 

Wykonawców, którzy złożyli  oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

* należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z niżej 

wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym 

postępowaniu: 

1. ………………………………………………………………………………………… 

 

2. ………………………………………………………………………………………… 

 

3. ………………………………………………………………………………………… 

 

UWAGA! 

Wraz ze złożeniem powyższego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z wyżej wymienionymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

* - niepotrzebne skreślić 

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

     mię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby 

     upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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           Załącznik nr 5 

………………………. 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

         (pieczątka) 

 

WYKAZ  ROBÓT  BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 

LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT  

 

Składając ofertę  w postepowaniu  o zamówienie  publiczne  w trybie przetargu  

nieograniczonego  na:  

Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna w Marciszowie 

 
OŚWIADCZAM  ŻE: 

w okresie  ostatnich  5 lat(a jeśli okres prowadzenia  działalności  jest krótszy – w tym okresie) 

wykonałem  następujące roboty budowlane zgodnie z wymogami określonymi w pkt 5 SIWZ 

L

p. 

Przedmiot zamówienia ( rodzaj i zakres robót 

budowlanych, miejsce  wykonania zamówienia) 
Data wykonania  

 

Podmiot na rzecz którego 

zamówienie wykonano 

(nazwa adres) 

1 2 3 4 

     

    

    

 
Do wykazu załączam dowody  określające, że wykonane roboty budowlane  zostały wykonane należycie , w 

szczególności, że zostały wykonane  zgodnie z przepisami  prawa budowlanego i prawidłowo  ukończone. 

 

................................,dnia......................             ............................................................................. 
 imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby 

 upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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 Załącznik nr 6 

…….……………………. 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

         (pieczątka) 

 

WYKAZU OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU 

ZAMÓWIENIA  

Nazwa zadania: 

Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna w Marciszowie 

 

L.p. 

 

Imię i nazwisko branża 

Kwalifikacje zawodowe 

( nr uprawnień) 

Informacja  o 

podstawie  do 

dysponowania 

wymienioną osobą*) 

  

……………………. 

Kierownik robót 

 

  

 

  
*) wpisać np.: umowa  o pracę , umowa zlecenie, zobowiązanie  do podjęcia  się obowiązków  itp.

      

 

Niniejszym oświadczam/-y, że wymienione  wyżej osoby  posiadają  uprawnienia  do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie   stosownie do przepisów  ustawy  z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  ( tekst. jedn. Dz.U. z 2016 poz. 290)    

 

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

 imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby 

 upoważnionej do reprezentowania   

                                                                                  Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 

                                                  

                                                Wzór umowy 

Umowa Nr ZP/PN/272/.. ./2020 

W   dniu    .....................    2020   roku,   pomiędzy   Gminą Marciszów  z   siedzibą w 

Marciszowie, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów reprezentowaną przez: 

            Wiesława Cepielika - Wójta Gminy Marciszów, przy 

kontrasygnacie 

Edyty Bani - Skarbnika Gminy Marciszów, 

zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym", 

a:  ....................................................... z siedzibą w ............................................ przy ul. 

 ..................................... reprezentowanym przez: 

1) …………………………… 

zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą", zawarta została umowa następującej treści: 
 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.: 

Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna w Marciszowie 

 

2.  Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia  zawarty jest w:  

a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Specyfikacjach Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych, 

b) Dokumentacji projektowej,  

będących integralną częścią niniejszej umowy,  

 

 

 Wynagrodzenie Wykonawcy. 

§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z przedłożoną ofertą, wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy wyniesie .......................... zł brutto 

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

2. Strony ustalają , że wynagrodzenie  Wykonawcy z tytułu realizacji  niniejszej umowy  

będzie miało  formę ryczałtu i nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

robót objętych dokumentacja techniczną oraz specyfikacja techniczną wykonania i odbioru 

robót w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 

realizacją przedmiotu umowy a także oddziaływania innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty.  
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4. Niedoszacowanie , pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust 1. 

5. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera podatek VAT. 

 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

§ 3 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania 

umowy. 

2.    Termin realizacji przedmiotu umowy:  06.11.2020 r.  
 

PODWYKONAWCY 

§ 4 

 

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac 

(części zamówienia) wymienionych w ust. 2. 

2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartą umową o 

podwykonawstwo, wykona(ją) następujące prace (części zamówienia): 

…………………………………………………………….. 

3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o podmiotach, którym zamierza 

powierzyć realizację prac, o których mowa w ust. 2, wskazując nazwę podmiotu oraz część 

zamówienia, którą mu powierzy. 

4. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.  

4.1. Umowa z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą: 

a) Zamawiający zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, których 

przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych lub ich zmiany. Zatrudnianie 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne. 

b) Wykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia 

publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, a także projektu jej zmian. 

c) Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

a także do projektu jej zmiany, w szczególności, gdy: 

- nie spełnia wymagań określonych w SIWZ; 

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy; 

- umowa z Podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż 

wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę 

jej zakresu; 

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

wskazany w § 3 ust. 2 umowy; 

- umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia 

Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy 

za części zamówienia zrealizowane przez Podwykonawcę 
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- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo 

z dalszymi podwykonawcami; 

- w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy. 

d) Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej 

zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu lub 

projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

e) Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub kopię zmiany tej umowy, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia. 

f) Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w 

przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niż uprzednio przedłożony do 

akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany. 

g) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, 

w terminie14dni od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany 

przez Zamawiającego. 

h) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany 

lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, 14-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się od nowa od dnia 

przedstawienia poprawionego projektu lub umowy. 

i) Wykonawca, zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

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

umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.     

j) Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo 

jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 

tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

k) Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem 

przedkładający. 

l) Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami dotyczą także umów 

Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. Integralną częścią takich umów 

winna być zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

4.2. Płatności: 

a) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, o których mowa w lit. b), biorącym 

udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia 

przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, 

wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 

b) W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona 
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bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy na konto podane w umowie, 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 i usługi. 

c) Wynagrodzenie, o którym mowa w lit. b), dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

d) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

e) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy, 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia tej informacji. 

f) W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w lit. e), 

Zamawiający może:  

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

-   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 

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

g)  Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie 

do 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia. 

h) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w lit. b), Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

4.3. Zlecenie części prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego  

do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*. 

4.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy(ców)*, jak 

za działania lub zaniechania własne. 

4.5. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie   

      z Podwykonawcą. 

4.6. Na roboty wykonane przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.  

 

 

 

§ 5 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY 

1. W sprawach technicznych i organizacyjnych w imieniu Zamawiającego uprawniony do 

nadzorowania robót jest:...........................................................................  

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .......................................  
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3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane. 

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania osób innych niż 

wskazanych w ofercie (dla przewidzianej w niej funkcji) stanowi podstawę odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.   

 

§ 6 

OBOWIĄZKI STRON 

1 Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Zamawiającego 

należy: 

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy  

b) dokonanie odbiorów robót zanikających i odbioru końcowego. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie 

budowy. 

3. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy 

należy: 

a)    wykonanie robót  z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją  techniczną  

STWiORB, ustaleniami zawartymi w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie 

obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami. 
b) realizacja przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3. 

c) przejęcie terenu budowy, 

d) Uzgodnienie wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, 

standardu wykonania oraz zmian projektowych po uzyskaniu pozytywnej opinii 

projektanta. 

e) Zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych. 

f) Zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt. 

g) Zapewnienie ochrony mienia znajdujące się na terenie budowy w szczególności 

pod względem przeciwpożarowym. 

h) Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców. 

i) Zabezpieczenie i utrzymanie porządku na terenie budowy. 

j)  Pisemne powiadamianie Zamawiającego o planowanych odbiorach: 

robót zanikających - z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym, 

końcowym — z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym, 

k) Przekazanie Zamawiającemu, przy odbiorze robót, atestów i gwarancji udzielonych 

przez dostawców materiałów i urządzeń. 

l)  Przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów 

  zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustaw - Prawo budowlane. 

m) Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad 

musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

n) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących lub użytkowanych przez wykonawcę w tym dokonania na 

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 

obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji.  

o)  Prowadzenie robót zgodnie z wymogami BHP oraz p.poż., a także przepisami doty-

czącymi ochrony środowiska naturalnego 

p) Ponoszenie  odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy, za szkody wyrządzone osobom trzecim, jak również za szkody oraz 
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następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami 

 

§ 7 

MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać 

przedmiot umowy z nowych materiałów budowlanych, o których mowa w specyfikacjach 

technicznych. 

2. Materiały budowlane, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz 

wymaganiom określonym w specyfikacjach technicznych. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektorowi nadzoru) Wykonawca obowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów budowlanych dane potwierdzające 

spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów budowlanych, o których 

mowa w ust. 1, uzyskać od Zamawiającego (inspektorowi nadzoru) zatwierdzenie 

zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane 

ustawą Prawo budowlane. 

5. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić  się w dokumentacji  

projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych  przez 

zamawiającego. Zamawiający  dopuszcza zastosowanie  innych równoważnych materiałów 

lub urządzeń do podanych w dokumentacji (spełniających  wymagania podane w projekcie 

budowlanym i wykonawczym oraz STWIORB). Wykonawca, który na etapie realizacji 

robót budowlanych, powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, 

że oferowane  przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone  przez 

zamawiającego.  

 

§ 8 

ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy, który będzie zgłaszany 

w następującym trybie: 

1. Wykonawca pisemnie zgłasza osobie uprawnionej do nadzorowania robót ze strony 

Zamawiającego, gotowość obiektu do odbioru.  

2. Wykonawca w dniu rozpoczęcia czynności odbiorowych przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty (określone w art. 57 ustawy prawo budowlane) w szczególności: 

operat powykonawczy zawierający niezbędne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, 

świadectwa jakości, atesty wbudowanych materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych, 

inwentaryzację geodezyjną  powykonawczą oraz oświadczenia kierownika budowy o 

wykonaniu przedmiotu umowy i uporządkowaniu terenu,  

3. Zamawiający wyznaczy termin, powoła komisję odbiorową i rozpocznie odbiór końcowy 

przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości 

do odbioru i potwierdzenia gotowości do odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.  
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5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługuj ą następujące uprawnienia: 

       a. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru na czas usunięcia wad, 

      b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Zamawiający może 

     odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

5. Stwierdzone komisyjnie wady przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest usunąć      

     niezwłocznie na własny koszt. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, 

jako wadliwych. 

7. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecenia 

ich usunięcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

8. Odbiory robót zostaną dokonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych. 

 

§ 9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej 

brutto. 

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: 

…………………..zł w formie: .............................................................................................. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed zawarciem 

umowy ważnością 30 dni ponad termin określony w § 3 ust. 2 umowy, w tym 30 % wartości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy z ważnością na okres rękojmi za wady - 

gwarancji. 

4. W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy 

określonego w § 3 ust. 2 umowy powyżej 15 dni Wykonawca zabezpieczy należyte 

wykonanie umowy z ważnością 30 dni ponad nowo ustalony termin. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie 

zwrócone Wykonawcy: 

1.    70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, 

2.    30% w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady - gwarancji. 

6. Zamawiający zobowiązuje się umieścić zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej na 

rachunku bankowym lokat terminowych 

§ 10 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte umową na okres ...... miesięcy,  

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się: 

a) w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 

bezusterkowego;   

b) dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w 

ust. 1, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu. 
4. Warunkiem   wykonania  uprawnień   z   tytułu   gwarancji  jakości  jest  złożenie   przez 

Zamawiającego pisemnej reklamacji. 
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5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady i wady nie usunie w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, który ustali termin z uwzględnieniem zakresu robót 

do wykonania, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy lub może wystąpić do Gwaranta z żądaniem zapłaty z 

tytułu nienależytego wykonania umowy na podstawie przedłożonego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na czas rękojmi i gwarancji.  

6. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z 

tytułu rękojmi. 

7. Strony rozszerzają okres rękojmi na okres udzielonej gwarancji jakości. 
 

Warunki płatności. 

§ 11 

1. Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę dla 

Zamawiającego. 

2. Termin płatności faktury ustala się do 30 dni licząc od dnia otrzymania przez 

zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

3. Faktura końcowa zostanie wystawiona i rozliczona po zakończeniu realizacji przedmiotu 

umowy i bezusterkowym odbiorze końcowym robót. 

4. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy.  

5. Zapłata wynagrodzenia należnego wykonawcy nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu 

oświadczeń Wykonawcy oraz podwykonawców o tym, że wszelkie wzajemne 

zobowiązania finansowe związane z wykonywanymi robotami dotyczącymi tej inwestycji 

zostały uregulowane 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy z wyjątkiem 

kwoty odpowiadającej sumie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców, w 

odniesieniu do których Wykonawca nie przedłożył dokumentów świadczących o dokonaniu 

zapłaty. Zobowiązania te ureguluje Zamawiający przez przekazanie ich bezpośrednio na 

rachunek podwykonawców. 

7. Za nieterminową realizację faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 

8. Kwoty wypłacone przez Zamawiającego podwykonawcom zostaną potrącone z należności 

Wykonawcy. 

 

§ 12 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz zwłokę w  usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,1 

% wartości umownej brutto wymienionej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

zwłoki, 

b) za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 10 % wartości umownej brutto wymienionej w 2  ust. 1 umowy. 

3. W razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad , Zamawiający będzie uprawniony do 

usunięcia wady na koszt wykonawcy  także w przypadku gdy istnienie wad spowoduje 

zagrożenie życia lub mienia. 
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4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, za odstąpienie od przedmiotu umowy z 

przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości umownej brutto 

wymienionej w § 2 ust. 1 umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpią okoliczności, o 

których mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, z 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar 

umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

7. Wykonawca zapłaci również Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia brutto należnego 

Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

b) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia brutto 

należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień 

przekroczenia terminu, 

c)    z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,01 % 

wartości brutto wymienionej w § 2 ust. 1 umowy, 

d) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01 %  wartości brutto wymienionej 

w § 2 ust. 1 umowy, 

e)    z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił 

pisemny sprzeciw w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,01 % wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w umowie o podwykonawstwo. 

 

§ 13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a) wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają 

wykonanie umowy, 

b) Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez 

okres 21 dni, 

c) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

2. W przypadkach wymienionych w  ust. 1 lit. b) i c) Zamawiający może wezwać Wykonawcę 

do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin po 

upływie, którego ma prawo odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze 

wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy. 
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4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty 

upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia 

okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 lit. a). 

5. Zamawiający może, w terminie do 30 dni, odstąpić od umowy z Wykonawcą, jeżeli: 

 jeżeli zaistnieje konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty           

     Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

 

§ 14 

ZMIANY W UMOWIE 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie 

pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem 

nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z 

następujących okoliczności: 

2.1 zmiany terminu realizacji zadania w przypadku: 

a)    konieczności zlecenia realizacji dodatkowych robót budowlanych;  

b)  wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np.: 

niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn 

budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z 

wyładowaniami atmosferycznymi, itd.; 

c)     natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio 

niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót; 

d)    innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy 

skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, np.: brak możliwości dojazdu oraz 

transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudową 

dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców.  

 

2.2 Zmian osobowych w przypadku: 

a)  zmiany osób odpowiadających za realizację umowy, o których mowa w § 5 umowy pod 

warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; 

b)  zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot 

umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą 

wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania 

zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy 

podwykonawca, 

c)  powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, 

jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ców) na 

etapie złożenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do 

wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczególności gdy posłużenie się podwykonawcą 

doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej 

zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana 

ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę 

osobiście. 
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2.3 Zmiany wysokości wynagrodzenia i pozostałych zmian: 

a)  w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje 

skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); 

b)  w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się 

możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umownej z tego 

tytułu; 

c)  zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, 

w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie wynikającej z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy; 

d)  wprowadzenia dodatkowych robót budowlanych; 

e)  zmiana wartości zobowiązania przy rozliczeniu różnic obmiarowych, robót 

dodatkowych, robót zamiennych; 

f)  przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania 

atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które 

będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; 

g)  obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez 

Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie 

przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za 

wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w 

związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 

h)  zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie 

przedmiotu Zamówienia; 

§ 15 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy rzeczowo i 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy 

prawa,  

a w szczególności: przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych; przepisy ustawy - 

Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 
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