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Nr zamówienia:    ZPI. 271.8.2020                 Nr dokumentu:  ZPI. 271.8.4.2020                        
 

S PECYFIKACJA 
 

I STOTNYCH 
 

W ARUNKÓW 
 

Z AMÓWIENIA 
 
 
 

Z A T W I E R D Z A M  :  
 

Wójt  Gminy  Nędza 
 
Nędza dnia:   02. 09. 2020 r. 

Anna  Iskała 
 
 

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

(   Kierownik     Jednostki  ) 
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POSTĘPOWANIE  
 

O     UDZIELENIE     ZAMÓWIENIA 
 

     PUBLICZNEGO 
 

W   TRYBIE  
 

PRZETARGU     NIEOGRANICZONEGO 
 

 

dla   zamówienia    publicznego 

 prowadzonego   w   trybie   przetargu   nieograniczonego  

o   wartości   poniżej   5.350.000   euro 

 pod nazwą: 

 

 

ROBOTY    BUDOWLANE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRZEBUDOWA  UL. DĘBOWEJ   W   NĘDZY   
WRAZ  Z  ODWODNIENIEM 
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NAZWA   ORAZ  ADRES   ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1.1. Zamawiającym  jest         GMINA    NĘDZA 
 

1.2. Adres                      ul.  Jana  III   Sobieskiego    5 
 

                              47 –  440    NĘDZA 
 

                                     woj.  śląskie 
 

 tel /     32 /    410 20 18 ,      410 23 99    66 60 460 
 

 fax/    32 /     410 20 04        410 23 99 
  

                                e – mail :    ug@nedza.pl 
 

                                                           BIP:     www.bip.nedza.pl 
 

                   NIP:  639 – 19 – 67 – 777  
 

                                     REGON:  276258470 
 

Godziny   urzędowania: 
 

 

Poniedziałek 
 

 

od  700     do  1600 

 

Wtorek 
 

 

od  700       do   1500 

 

Środa 
 

 

od  700       do   1500 

 

Czwartek 
 

 

od  700      do   1500 

 

Piątek 
 

 

od  700      do   1400 

 

Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie: 

1. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 

zawarła umowę      w sprawie zamówienia publicznego; 

2. Zamawiający – Gmina Nędza; 

3. Ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych                                                

          (tekst  jednolity    Dz. U. z 2019r.,     poz. 1843  ), 

4. Przedmiot zamówienia, zamówienie  :     Przebudowa  ul. Dębowej   w   Nędzy  wraz                                       

z  odwodnieniem 

5. Robota budowlana - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,    a także realizację obiektu, za pomocą 
dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającej. 
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6. Przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których 
następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego ; 
w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie 
niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; 

 
7. SIWZ - specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami sporządzona dla 

niniejszego zamówienia zgodnie z zapisami art. 36 ustawy Pzp. 

8. Oferta - zestaw wszystkich dokumentów i oświadczeń żądanych przez Zamawiającej                                  

w SIWZ. Inne dokumenty, oświadczenia nie są traktowane jako oferta. 

9. Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy                                                   
z dnia   9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.2019.178 t.j.                                                 

z dnia 2019.01.30  );. 

10. CPV - kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień, za pomocą którego dokonuje się opisu 
przedmiotu zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28.11.2007 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

11. Konsorcjum - porozumienie cywilno-prawne dwóch lub większej liczby osób/podmiotów.                      
Należy je odnieść do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie                           
z art. 23ust. 1  ustawy Pzp. 

12. Lidera konsorcjum - jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia          
albo wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali wykonawcy (członkowie konsorcjum) 
powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją zamówienia. W szczególności 
lider będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającej do 
przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób razem i każdego z osobna. 
 

Znak postępowania : ZPI.271.8.2020 

 

Uwaga: w  korespondencji  kierowanej do  Zamawiającej należy  posługiwać się  tym   znakiem. 
 

13. Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających. 
 

I. TRYB    UDZIELENIA    ZAMÓWIENIA 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
    nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 
8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39-46 ustawy Prawo  zamówień publicznych. 
3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 
z późn. zm.) oraz jej aktów wykonawczych; 
     b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów  dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1126); 
     c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 2453)                          
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości 
zamówień publicznych. 
 
 (  szacunkowa wartość zamówienia  -  poniżej  5 350 000,00  euro ) 
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II. OPIS    PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem   zamówienia    jest : 
              

Przebudowa  ul. Dębowej   w   Nędzy  wraz  z  odwodnieniem 
 

Nomenklatura wg CPV: 
 

   1. Przedmiot  główny : 
 

• 45200000 – 9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

   2. Dodatkowe przedmioty : 

• 45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty  ziemne 

• 45230000 – 8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

• 45233140-2  Roboty  drogowe 

• 45233220 – 7  Roboty w zakresie  nawierzchni   dróg 
 

 

2. Opis   przedmiotu   zamówienia. 

 

Roboty  drogowe 

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać wytyczenia w terenie zgodnie z planem 

zagospodarowania terenu – rys. nr 2 

2.  Po wykonaniu robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni drogowej jezdni i wykorytowaniu, należy 

wykonać zabudowę elementów odwodnienia.  

3. Następnie należy przygotować podłoże gruntowe przez prawidłowe wyprofilowanie, zastabilizowanie                       

i zagęszczenie pod całą powierzchnią konstrukcji drogowej. 

4.  ZAŁOŻENIA OGÓLNE Przyjęto następujące parametry techniczne dla projektowanych części układu 

drogowego:  

• powierzchnia projektowanej nawierzchni: 603 m2 ; 

 • teren nie znajduje się na obszarach objętych formami ochrony przyrody ; 

 • warunki gruntowe proste ; 

 • prędkość projektowa Vp 

5. Jako obramowanie jezdni zaprojektowano zabudowę krawężników drogowych betonowych 

prostokątnych najazdowych 22x15x100 cm, zabudowanych jako obniżone na wysokość 0-1 cm pod 

poziomem nawierzchni po stronie prawej i na końcach odcinka, natomiast po stronie lewej 

zabudowanych jako wyniesione na wysokość 3-4 cm nad poziom nawierzchni. Krawężniki drogowe 

należy zabudować na ławie z betonu cementowego B-20 (C16/20) z oporem. UWAGA: Na łukach 

poziomych należy bezwzględnie stosować krawężniki łukowe o wartości promienia zgodnym                                     

z dokumentacją. Jezdnia. Na całej długości 169,30 mb przebudowy odcinka drogi, zaprojektowano 

wykonanie wymiany konstrukcji drogowej jezdni. Z uwagi na małą długość odcinka drogi, jego prosty 

przebieg gwarantujący dobrą widoczność oraz ograniczoną dostępność terenu, zaprojektowano 

wykonanie jezdni jedno pasowej, o szerokości 3,50 m.  

6.  PRZEBUDOWA UL. DĘBOWEJ W NĘDZY Spadek poprzeczny jezdni ustalono jako jednostronny, w kierunku 

lewej krawędzi na całej długości, o wartości spadku 2%. Wymieniana konstrukcja drogowa jezdni 

przedstawia się następująco: 
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 • kształtka betonowa brukowa z fazą grafitowa gr. 8 cm; • podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm; 

• podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie fr.0/63mm grubości po 

zagęszczeniu 15 cm;  

• podłoże istniejące stabilizowane cementem Rm=2,5-5 MPa, gr. 20 cm (20kg/m²).  

 

7. UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE  

Ukształtowanie wysokościowe całości projektowanego układu drogowego opracowano w oparciu                           

o pomiary wysokościowe. Rzędne nawierzchni dostosowano do: • istniejącego ukształtowania terenu                   

– warunków terenowych i spadków terenu, • istniejących nawierzchni drogowych dróg łączących się                         

z ul. Dębową. ODWODNIENIE W wyniku przebudowy nawierzchni drogowych ulicy Dębowej 

zaprojektowano wykonanie następujących elementów odwodnienia:  

• zabudowę w KM 0+040,00 i KM 0+080,00 wpustów ulicznych ściekowych na studzience                                                 

z rur betonowych fi 500 z osadnikiem,  

• przykanalików z rur PCV o200 o długości 0,30 m, odprowadzającego wody opadowe z wpustu do studni 

rewizyjnej, 

 • zabudowę studni rewizyjnych z kręgów betonowych o800 na projektowanej kanalizacji deszczowej 

kd, zlokalizowanej w poboczu ul. Dębowej, • zabudowę kanału z rur PCV o200 o długości 40,00 m, 

łączący obie studnie rewizyjne. Odprowadzenie wód opadowych z kanału deszczowego nastąpi poprzez 

nowo projektowaną kanalizację, której projekt stanowi odrębne opracowanie. Studzienka ściekowa 

typowa i studnia rewizyjna z pokrywami i pierścieniami odciążającymi klasy C250. Przykanalik należy 

wykonać z zachowaniem spadku podłużnego w kierunku studni rewizyjnej o wartości 1%. Projektowany 

przykanalik i kanał należy układać na podsypce piaskowej i obsypać 20 cm warstwą dobrze ubitego 

piasku nad wierzch rury. 

 

Roboty  kanalizacyjne 
 

1. Ścieki deszczowe z terenów utwardzonych (ul. Dębowa) będą zbierane poprzez wpusty uliczne                               

DN500, wyposażone w osadniki o wysokości 1,0m.  

2. Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PVC SN8 SDR 34 w zakresie średnic Ø315 mm. Rury łączone 

są kielichowo i uszczelniane specjalną, profilową uszczelką, co umożliwia szybką i łatwą instalację oraz 

pewność szczelnego połączenia. .  

3. Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki włazowe z kręgów betonowych:  o średnicy   

DN1000 dla przewodów o średnicach Ø 315mm,  

4. Wpusty uliczne DN500  

Wpusty uliczne projektuje się w celu odprowadzenia wód deszczowych z obszaru ulicy Dębowej. Wpusty 

uliczne należy posadowić na prefabrykowanych studzienkach betonowych DN500z betonu minimum 

B45 z osadnikiem o wysokości 1,0m. Należy zastosować włazy D 400. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa ,specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych , przedmiary robót pomocniczo 
 

3. Podane przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają 

charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 

III. TERMIN   WYKONANIA   ZAMÓWIENIA 
 

Termin wykonania zamówienia:                     20  listopad   2020r. 
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IV. OPIS  CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA,  JEŻELI   ZAMAWIAJĄCY   DOPUSZCZA   SKŁADANIE   OFERT 
CZĘŚCIOWYCH 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, 

V. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 

LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP,  

Zamawiający  nie   przewiduje   możliwości   udzielania   wskazanych  zamówień. 

VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA  OFERT  WARIANTOWYCH  ORAZ  MINIMALNE  WARUNKI,  
JAKIM  MUSZĄ  ODPOWIADAĆ  OFERTY   WARIANTOWE 

 

Zamawiający   nie   dopuszcza   składania   ofert   wariantowych. 

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY   
SPEŁNIANIA   TYCH    WARUNKÓW 

 

1. Opis warunków udziału w postępowaniu, w zakresie: 
 

1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  zawodowej,  o ile wynika                               
to                         z odrębnych przepisów. 
 

• odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

 

1.2. zdolności technicznej lub zawodowej: 
 

a/ wykonanych robót 

1) Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych                                           
( załącznik     nr 4) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,                 
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,                  
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone;.  

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: 

• 1 robota  budowlana  polegająca  na budowie, przebudowie  lub remoncie drogi o nawierzchni 
projektowanej tj. z kostki kamiennej  o  wartości co najmniej 250.000,0 zł brutto . 

• 1 robota  budowlana  polegająca  na budowie, przebudowie  lub remoncie kanalizacji deszczowej   
o  wartości co najmniej 200.000,0 zł brutto . 

                                          

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone. 
Dowodami są referencje oraz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane były wykonane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 
 

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. 
 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób ( załącznik nr 5), które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
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Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: 
 

• Kierownikiem budowy - Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana na to stanowisko posiadała       
min. 5 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, uprawnienia 
budowlane w specjalności drogowej   bez ograniczeń  do kierowania robotami  drogowymi.  
 

Na wezwanie zamawiającego należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają 
wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby 
nakłada Prawo budowlane -  na załączniku nr 5. 
  
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego  który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 
r. ze zm.) przynależność do  właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji                   
w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.  
 
*) Uwagi!  

• Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
dowodami,  o których mowa w SIWZ są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na 
rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli z  uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.  

• W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, 
zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów,   o których mowa w 
pkt 1 Uwag.  

• W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w rozdziale budzą 
wątpliwości zamawiającego lub gdy z  referencji albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie 
zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do 
właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były wykonane      o przedłożenie dodatkowych 
informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.  

 
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim 
stosunków prawnych. 

 
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. 

 

Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie                                    
i jednoznacznie wynikać w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

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

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności  techniczne lub zawodowe, 
pozwalają na wykonanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału   w postępowaniu oraz bada, czy nie 
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 
ustawy pzp. 
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2.1. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu. 
1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu                                    

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa                                  
w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 

 
2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu                                    

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa                                     
w art. 24 ust.5 pkt 1) pkt 8) ustawy Pzp. 

 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                      
w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

 

4. Opis   sposobu   dokonywania   oceny   spełniania   warunków   udziału   w   postępowaniu. 
 

1). Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów 
przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów                                   
z dnia 26 lipca  2016r.  (Dz. U.  poz. 1126), na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

2) Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczenia,  lub innych dokumentów  niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania lub złożone Oświadczenie lub inne dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w 
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

5. Podstawy   wykluczenia: 
 

         1. O których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp   Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
 

            pkt 12 ustawy Pzp.    
                  Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu  lub nie został zaproszony do 

złożenia ofert lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia, 

           pkt 13 ustawy Pzp.    
                Wykonawcę, będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
                  a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-

309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz.553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz 176), 

                  b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 
                  c) skarbowe, 
                  d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym  wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
poz. 769); 

        pkt 14 ustawy Pzp.    
                     Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub  nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo  komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo - 
akcyjnej   lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt.13; 

 
 

             pkt 15 ustawy Pzp.    
                     Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności; 

             pkt 16 ustawy Pzp.    
                     Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego   niedbalstwa wprowadził zamawiającego w 

błąd przy przedstawieniu   informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu 

lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej  „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 
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             pkt 17 ustawy Pzp.    
                     Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny   wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

            pkt 18 ustawy Pzp.    
                   Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 

informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

            pkt 19 ustawy Pzp.    
                  Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a 

także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy 
o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 
w postępowaniu; 

           pkt 20 ustawy Pzp.    
                   Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji miedzy 

wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający  jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych; 

            pkt 21 ustawy Pzp.    
                   Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

             pkt 22 ustawy Pzp.    
                  Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie 

publiczne; 

             pkt 23 ustawy Pzp.    
                     Wykonawców, którzy należąc 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), złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów                                          
w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, 
przewidziane w art. 24  ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp: 

 

                pkt 1 ustawy Pzp.    
                                    w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym 

jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 
978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 
978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

                  pkt 8 ustawy Pzp.    

                  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

                    

          Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.    
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5.2. Wykluczenie wykonawcy następuje: 
 

                    1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach 
została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia 
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym 
wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

                      2) w przypadkach, o których mowa: w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, 
została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, w ust. 1 pkt 15 – jeżeli nie upłynęły                       
3 lata od dnia odpowiedniego uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja 
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna. 

                      3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia 
będącego podstawą wykluczenia; 

                      4) w przypadku, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony 
zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne; 

                      5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się                               
o zamówienie publiczne. 

 
6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 lub ust. 5 pkt 1, 8 może 
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne 
za doznana krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 
ścigania oraz podjęcie środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania 
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego przedmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 
tego zakazu. 
 

7.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 4. 

 

8.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

VIII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU   W   POSTĘPOWANIU. 

 

1. Na   ofertę   składa    się   wypełniony   formularz    ofertowy   wraz   z   załącznikami  

2. Do   oferty   należy   także   dołączyć następujące dokumenty:  

1) 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 w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument 

składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; 

2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione   nie   wcześniej   niż   3   miesiące   przed   upływem   terminu   składania   

ofert,  

3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
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4) wykaz zawierający  co najmniej 

• 1 robotę  budowlaną  polegająca  na budowie, przebudowie  lub remoncie drogi o nawierzchni 
projektowanej tj. z kostki kamiennej  o  wartości co najmniej 250.000,0 zł brutto . 

• 1 robotę  budowlaną  polegająca  na budowie, przebudowie  lub remoncie kanalizacji deszczowej   
o  wartości co najmniej 200.000,0 zł brutto . 
 

Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym   w załączniku nr 4 do siwz; 
 

5) wykaz zawierający, co najmniej  jedną  osobę uprawnioną do pełnienia funkcji zgodnie z wymogami 

ustawy Prawo budowlane kierownika budowy o uprawnieniach bez ograniczeń  w zakresie budownictwa  

drogowego; 

6) kosztorysy  ofertowe szczegółowe ( drogowy  i kanalizacyjny ) 
 

 

3. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art. 23 ust. 

2 ustawy Pzp) w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, o 

zakresie, co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

4. Wykonawca może dołączyć do oferty, umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie 

lub przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez 

Zamawiającego. 

5. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub 

oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych 

dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być 

ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i podmiotów, kopie 

dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność                          

z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 

7. Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa w siwz, Wykonawcy mogą 

składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez 

osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić 

wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

9.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty  lub oświadczenia 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także 

na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. 

10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale IX niniejszej siwz, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie 

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

oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.    

11. W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych 

danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli 

Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest 

dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia. 
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12. Zamawiający zastrzega, że w zgodzie z treścią art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli będzie to niezbędne do 

zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na 

każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie 

są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
 

 

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEJ  Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY 
ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiający i Wykonawcy w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

porozumiewać się będą drogą elektroniczną ug@nedza.pl  ,  a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdzi fakt ich otrzymania z zastrzeżeniem, że   dla złożenia oferty, wymagana jest forma pisemna.  

2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Pismo złożyć można osobiście  w punkcie odbioru pism  Urzędu 

Gminy Nędza  przy ul. Jana III  Sobieskiego 5  albo przesłać listownie. W tym przypadku datą złożenia 

oświadczenia woli jest data wpływu pisma na wskazany wyżej adres. 

3. Zamawiający dopuszcza również formę elektroniczną w zakresie: 

1) przekazywania informacji z otwarcia ofert wraz z informacją na temat kwoty przeznaczonej                                      

na sfinansowanie zamówienia, 

2) przesyłania przez Wykonawców zapytań dotyczących treści siwz oraz odpowiedzi na te pytania przez 

Zamawiającego, 

3) przesyłania przez Zamawiającego wezwań do uzupełnień i wyjaśnień oraz informacji o wynikach 

postępowania, z zastrzeżeniem że e-mail potwierdzony zostanie niezwłocznie w formie pisemnej, 

4) przesyłania przez Wykonawców na żądanie Zamawiającego wyjaśnień; 

– adres  e-mail:   ug@nedza.pl 

4. Wszelkie informacje dotyczące postępowania w tym zapytania i odpowiedzi dla Wykonawców, modyfikacje 

siwz, ogłoszenie wyników itp. będą zamieszczane na stronie www.bip.nedza.pl 

5. W kwestiach spornych terminy liczone będą od dnia umieszczenia informacji na stronie Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. 

Korespondencja, która wpłynie do Zamawiającego po godzinach jego urzędowania tj. w godzinach                                       

7.00 – 15.00  , zostanie potraktowana tak jakby przyszła w dniu następnym. 

7. Osoby  uprawnione  do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem : 

W  sprawach  procedury  przetargowej oraz  merytoryczno - technicznych,   
   

     stanowisko                                    insp. ds. zamówień   publicznych i inwestycji  
imię i nazwisko WALDEMAR    KALUS 
tel.  32 66 60 485 

       e – mail:                                                   waldemar.kalus@nedza.pl    
uwagi od poniedziałku do piątku  w  godz.  8.00 - 14.00 
 

 

 

  W sprawach  przyjmowania wniosków, oświadczeń  drogą  elektroniczną, pocztową i telefoniczną  
 

        stanowisko                                       inspektor                    

        imię i nazwisko                               KORNELIA  POROMBKA                           

    tel.   (32) 66 60 458 
    fax    (32) 410 23 99 

e-mail:                                                ug@nedza.pl 
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X. TERMINY   ZWIĄZANIA   OFERTĄ. 
  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

XI. WYMAGANIA    DOTYCZĄCE    WADIUM. 
 

Zamawiający odstępuje od konieczności wnoszenia wadium 

 

XII.  OPIS   SPOSOBU   PRZYGOTOWANIA   OFERT. 
 

1. Ofertę sporządza się w języku polskim przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej siwz.  

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki 

wymagane zapisami niniejszej siwz.  

3. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono 

z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym 

(na kserokopii składa się własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do 

podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone 

za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 

5. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione  

do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 

6. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym pismem 

odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.  

7. Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki i oświadczenia 

wymienione w rozdziale IX niniejszej siwz.  

8. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert. 

9.  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na 

Zamawiającego i podpisanej w następujący sposób:  

 

 
 ………………………………………….                                                                       GMINA   NĘDZA 
  .                              Oferent                                                                         ul. Jana  III   Sobieskiego    5 
                                                                                                                       47 –  440   NĘDZA 
 

 
OFERTA    PRZETARGOWA  

 

Przebudowa  ul. Dębowej   w   Nędzy  wraz  z  odwodnieniem 
 
 

                        NIE   OTWIERAĆ    PRZED    17.09. 2020r.     GODZ. 9 30 ! 
 

 

10. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami siwz. 
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11. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane  

w prawym górnym rogu.  

12. Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, powinny być parafowane przez osobę upoważnioną                             

do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.  

13. Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści Wykonawcą 

wspólnym powinny spełniać następujące wymagania: 

a) oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć 

dokument pełnomocnictwa; 

a) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano  

w rozdziale IX siwz; 

b) przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wymagać dołączenia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej: 

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem 

przedmiot zamówienia, 

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej rękojmi lub gwarancji; 

c) warunki określone przez Zamawiającego w siwz powinny być spełnione przez Wykonawców wspólnych 

łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, który z Wykonawców odpowiada za spełnienie, jakich 

warunków siwz; 

d) wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana jest przez 
pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację i korespondencję do pełnomocnika; 

e) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązania. 

14. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy                                                                                   
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211),  
a Wykonawca składając ofertę, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one 
udostępnione.  

 

XIII.  MIEJSCE   ORAZ   TERMIN   SKŁADANIA   I   OTWARCIA   OFERT. 
 

1. Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz  wraz z dokumentami, załącznikami     

i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej siwz) składać należy do  dnia  17. 09. 2020r.                         

do   godz.    9 00,         na  adres  zamawiającej  podany  w   punkcie  1    niniejszej   siwz,                             

2. Wykonawca   może,  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert,  zmienić   lub   wycofać  ofertę. Zarówno 
zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres   
zamawiającej podany w punkcie 1, w sposób opisany w  punkcie XII ust. 9  niniejszej  SIWZ  i dodatkowo 
opatrzone napisem “Zmiana”. Podobnie, w przypadku powiadomienia  o wycofaniu oferty - opatrzone 
napisem “Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. 

4. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania 
ofert. 

5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
 

6. Otwarcie     złożonych     ofert   nastąpi   w   dniu    17. 09. 2020r.   o  godz.  9 30,                                     

w   siedzibie   zamawiającej       sala narad     nr   13 

7. Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od 

Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału. 
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XIV. OPIS   SPOSOBU   OBLICZENIA   CENY. 

1. Wykonawcy winni podać cenę (wynagrodzenie ryczałtowe) na formularzu ofertowym stanowiącym                                  

zał. nr 1 do siwz.  

2. Cenę oferty (wynagrodzenie ryczałtowe) należy podać liczbowo i słownie w kwocie netto  

i brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena winna uwzględniać całość ponoszonego przez 

Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia. 

3. Sposób obliczenia ceny brutto: do ceny netto należy dodać kwotę VAT. Podstawą do wyliczenia ceny 

ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja. 

4. Cena ofertowa ma obejmować wszystkie prace wynikające z:  

1) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  

2) przedmiarów robót (  pomocniczo ), 

3) dokumentacji technicznej  i rysunkowej  

 

5. Cena ofertowa musi zawierać również: 

1) ceny materiałów w I klasie, jakości lub gatunku, oznakowane CE lub B, zgodnie  
z ustawą o wyrobach budowlanych, 

2) koszt robót przygotowawczych i towarzyszących na terenie objętym zamówieniem, 

3) koszty związane z zagospodarowaniem odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

inne koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w tym pomiary, atesty, 
certyfikaty, dokumentacja powykonawcza. 

6. Cena oferty winna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (niedopuszczalne 

są żadne negocjacje cenowe). 

7. Kryterium ceny obliczone będzie według wzoru opisanego dokładnie w rozdziale XVII niniejszej siwz. 

8. Cena oferty musi zawierać wycenę prac budowlanych wykonanych w najwyższym standardzie jakościowym. 

9. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca wizję lokalną budynku. 

10. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu towarów i importu usług, w celu dokonania oceny ofert 

Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku celnego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami celnymi w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu 

dokonania oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen cło, które miałby obowiązek 

ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

XV. INFORMACJE   DOTYCZĄCE   WALUT   OBCYCH,  W   JAKICH   MOGĄ   BYĆ   PROWADZONE 
ROZLICZENIA   MIĘDZY   ZAMAWIAJĄCYM   A   WYKONAWCĄ. 
 

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
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XVI.  OPIS   KRYTERIÓW,  KTÓRYMI   ZAMAWIAJĄCY   BĘDZIE   KIEROWAŁ   SIĘ   PRZY   WYBORZE   
OFERTY,  WRAZ    Z  PODANIEM   ZNACZENIA  TYCH   KRYTERIÓW  ORAZ  SPOSOBU  OBLICZENIA OCENY  
OFERT. 

 

 
Kryterium 

 
Znaczenie  procentowe 

kryterium 

 

Maksymalna liczba punktów jakie 
może otrzymać oferta  

za  kryterium 
 

 

Cena    ( C ) 

 
60% 

 
60 pkt. 

 

Okres gwarancji na przedmiot 

zamówienia ( G ) 
40 % 40  pkt 

 

C E N A 
 

W kryterium ceny, oferty oceniane będą w skali 1 – 60  pkt. Oferta z najniższą ceną 
otrzyma max ilość punktów, pozostałe oferty oceniane będą wg wzoru: 

 

                                   Cena najniższa wśród badanych ofert brutto  
 ( C )  =    ---------------------------------------------------------------------------  x  100 x 60% 
                                               Cena   oferty  badanej brutto  

OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE 
  
Za udzielenie gwarancji na okres Wykonawca otrzyma: 

• 36 miesięcy, wykonawca otrzyma – 10 pkt. 

• 48 miesięcy, wykonawca otrzyma – 20 pkt. 

• 60 miesięcy, wykonawca otrzyma – 40 pkt. 
 

Oferowany okres gwarancji na przedmiot zamówienia należy podawać w pełnych miesiącach. 

Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego   niż  36 miesięcy od daty odbioru robót.  

Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy , oferta zostanie 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, jako oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ. 

 brak oświadczenia lub krótszy okres gwarancji tj. mniej niż 36 miesięcy , oferta zostanie odrzucona                             

jako niezgodna z treścią SIWZ.  

  W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji w wymiarze niepełnych miesięcy, Zamawiający 

zaokrągli wskazane okresy w dół do pełnych miesięcy.  

• Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie                   
z matematycznymi zasadami zaokrąglania.  

•  
Za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie postanowienia SIWZ                                   

oraz uzyska największą łączną liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów. 

SUMA PKT = C ( Cena ) + G ( Gwarancja ) 

• Ocena końcowa wyliczona będzie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę w kryterium 
„cena”(C) oraz „okres gwarancji” (G).  

• Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie                   
z matematycznymi zasadami zaokrąglania.  
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XVII. INFORMACJA O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE 
OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY   W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO. 

 

1. Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sposób 

ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny 

ofert. 

2. Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną                             

i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w 

możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. 

3. Przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu ważną polisę OC Wykonawcy na cały okres realizacji zamówienia. Przedkładana                          

polisa musi potwierdzać ubezpieczenie Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej                                  

i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą, niż 500.000,00 zł 

(słownie: pięćset tysięcy złotych ) Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy (najpóźniej w dniu podpisania umowy) w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. 

XVIII. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE   ZABEZPIECZENIA   NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY. 
 

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy wniesienia przed podpisaniem umowy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie równej 5 % ceny brutto podanej    w ofercie. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy                         

w jednej lub kilku formach, zgodnie z dyspozycją art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.: 

• pieniądzu, 

• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym 
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

• gwarancjach bankowych, 

• gwarancjach ubezpieczeniowych, 

• 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. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone nie później niż w dniu 
zawarcia umowy przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING BankŚląski o/Racibórz                          
23 1050 0099 6825 7777 7777 7777 

5. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej następuje z 
chwilą wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form, o których mowa w pkt. 3. 

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w postaci gwarancji lub poręczenia, musi z nich wynikać 
nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia zobowiązania na pierwsze 
żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca nie wykonał zamówienia lub wykonał je z nienależytą 
starannością. 

XIX.  INFORMACJE   DOTYCZĄCE UMOWY   I   JEJ   ZMIAN 
 

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 

2. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. 
3. Zamawiający wymaga od wykonawcy aby zawarł umowę na realizację przedmiotu zamówienia na 

warunkach określonych we wzorze umowy. 
4. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy .   
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XX. UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW W  POSTĘPOWANIU. 

 

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zakres prac, który 

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców należy wymienić w ofercie 

Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powyższych 

informacji, Zamawiający uzna, iż zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców.  

 

XXI. UMOWA   RAMOWA. 
 

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

XXII. ZWROT   KOSZTÓW   UDZIAŁU   W   POSTĘPOWANIU. 
 

1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem                                         

i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

XXIII. UNIEWAŻNIENIE    POSTĘPOWANIA  . 
 

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych  w art. 
93 ust. 1 u.p.z.p.  

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 
Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 

terminu składania ofert, 
2) złożyli ofertę - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 
3) w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek 

wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 
zamówienia. 

 

XXIV. POUCZENIE O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY   W  TOKU    
POSTĘPOWANIA   O    UDZIELENIE      ZAMÓWIENIA. 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

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

zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej                                         

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 

na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.  

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

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 

taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
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7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz 

Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

9. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Pzp zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

XXV. KLAUZULA  INFORMACYJNA 
 

Klauzula  informacyjna  z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

 

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

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

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie 

o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nędza,  ul. Jana III Sobieskiego,                                 

47 – 440  Nędza. 

 Wójt Gminy Nędza wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez                                              

e-mail: daneosobowe@nedza.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych.*; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                           

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPI.271.13.2018  prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego ; 

 odbiorcami Pani/Pana 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”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat                          

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących                                      

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

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

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; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

XX. ZAŁĄCZNIKI   DO   SPECYFIKACJI    ISTOTNYCH    WARUNKÓW    ZAMÓWIENIA 
 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

3. Załącznik nr 2a  -  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące grupy  kapitałowej; 

5. Załącznik nr 4 –  Wykaz wykonanych robót budowlanych; 

6. Załącznik nr 5   -  Wykaz  osób 

7. Załącznik nr 6 – Wzór umowy 

8. Załącznik nr 7 – zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. 

9. Załącznik nr 8 -  Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  
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FORMULARZ OFERTOWY 
Załącznik  Nr  1 

 strona   

 

(pieczęć  Oferenta ) 
z ogólnej 

 liczby 

 stron 

 
 
                                                 miejscowość, data  .............................................................................................  
 
 
 
 
 

FORMULARZ     OFERTOWY 
 

 
 

 

PRZEBUDOWA  UL. DĘBOWEJ   W   NĘDZY   

WRAZ  Z  ODWODNIENIEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZNAK :    ZPI.271. 8 .2020 
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FORMULARZ OFERTOWY 
Załącznik Nr 1 

 strona   

 

(pieczęć  Oferenta ) 
z ogólnej liczby  stron 

 

                                                 miejscowość, data  .............................................................................................  
 

INFORMACJE  OGÓLNE    OFERENTA 
 

Nazwa i adres siedziby Wykonawcy:  

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

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

nr NIP  ................................................... 

nr REGON  ................................................... 

nr telefonu               ...................................................  

nr faksu  ................................................... 

e-mail     ................................................... 

KRS/CEiDG  ................................................... 

dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym: 

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

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

 

           - Mikroprzedsiębiorstwo * 
 
           - Małe przedsiębiorstwo * 
 
           - Średnie przedsiębiorstwo* 
 

* Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO. 

 
*Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO. 

 

*Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO. 
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FORMULARZ OFERTOWY 
Załącznik Nr 1 

 strona   

 

(pieczęć  Oferenta ) 
z ogólnej liczby  stron 

                                                                           

                                                 miejscowość, data  .............................................................................................  
 

O F E R T A   W Y K O N A W C Y  

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr ZPI.271.8.2020     na:  

 

Przebudowa  ul. Dębowej   w   Nędzy  wraz  z  odwodnieniem 

 

Zobowiązujemy się do wykonania i  zakończenia oferowanych robót  

zgodnie   z    warunkami   umowy 
 

 

 za  łączną   cenę     ryczałtową:  
 

• netto:  ........................................................zł , 

 

              (słownie: …………………………………………………………………………………………...……………………....…....), 

 

• stawka VAT  ……………%  ……………………………………………………………………………….  Zł 
 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………...……………………....…....), 
 

• brutto:    ............................................................zł , 
 

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

 

W  tym: 

1. DROGA 

• netto:  ........................................................zł , 

 

              (słownie: …………………………………………………………………………………………...……………………....…....), 

 

• stawka VAT  ……………%  ……………………………………………………………………………….  Zł 
 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………...……………………....…....), 
 

• brutto:    ............................................................zł , 
 

(słownie:……………………………………………………………………………………….……………..……………....…....) 
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FORMULARZ OFERTOWY 
Załącznik Nr 1 

 strona   

 

(pieczęć  Oferenta ) 
z ogólnej liczby  stron 

 

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

 

2. KANALIZACJA  DESZCZOWA 

• netto:  ........................................................zł , 

 

              (słownie: …………………………………………………………………………………………...……………………....…....), 

 

• stawka VAT  ……………%  ……………………………………………………………………………….  Zł 
 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………...……………………....…....), 
 

• brutto:    ............................................................zł , 
 

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

 

A. Gwarancja  : ………………………….……   (  nie   mniej   niż   36  miesięcy ) 
 

B. Osobą  do  kontaktów   z   zamawiającym -  odpowiedzialnym  za  wykonanie    zobowiązań    
umowy   jest: 

 

o   .......................................................................................................  
 

 
 
 

 tel. kontaktowy:  ..........................................................................  
 
 

C. Ustanowionym pełnomocnikiem  do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie   
zamówienia   i/lub  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w  przypadku 
składania   oferty  wspólnej   przez dwa  lub więcej podmioty gospodarcze  jest: 

 
stanowisko:  .....................................................  
 
 
 

 

imię i nazwisko:  .....................................................  
 
 
 
 

telefon   .....................................................  
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FORMULARZ OFERTOWY 
Załącznik Nr 1 

 strona   

 

(pieczęć  Oferenta ) 
z ogólnej liczby  stron 

 

D. Oświadczenia    dotyczące    postanowień    SIWZ . 
 

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

nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje  niezbędne do  

przygotowania  oferty. 

2. Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy w miejscu i  terminie wskazanym przez zamawiającego na warunkach określonych we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, 

3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zobowiązujemy się, że wskazane w § 3 wzoru umowy 
czynności wykonane będą przez osoby  zatrudnione przez wykonawcę i podwykonawców                         
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy. 

4. Zobowiązujemy się złożyć wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz 
z oświadczeniami o tym, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę w terminie 7 dni 
od daty zawarcia umowy. 

5. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 %   ceny 
ofertowej w formie:           .............................................................................................................. 
                                                                     (forma zabezpieczenia musi być zgodna z zapisami pkt XVIII  SIWZ) 

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności wskazanego  w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują 

stan prawny  i faktyczny na dzień upływu terminu składania ofert. 

8.       Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną „RODO”. 
 

E. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących czynności (części) 

zamówienia**: 

Zakres zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy 

 
 

 
 

 

 

  

**w przypadku gdy Wykonawca nie powierza czynności (części) zamówienia podwykonawcy należy 

pozostawić niewypełniony lub wpisać „nie dotyczy” 

 

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

    (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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FORMULARZ OFERTOWY 
Załącznik Nr 1 

 strona   

 

(pieczęć  Oferenta ) 
z ogólnej liczby  stron 

                                               

   miejscowość, data ………………………………………………   
 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  
(jeżeli dotyczy): 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,                        

tj.: ………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 

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

 

nie podlega/ją   wykluczeniu   z   postępowania o udzielenie zamówienia na dzień składania ofert. 

 

 

………………………………………………..………………... 

podpisy   osób  uprawnionych 
do  reprezentowania   wykonawcy 
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FORMULARZ OFERTOWY 
Załącznik Nr 2 

 strona   

 

(pieczęć  Oferenta ) 
z ogólnej liczby  stron 

 

                                                 miejscowość, data  .............................................................................................  
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA   

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 

Przystępując do postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego  nr   ZPI.271.8.2020   prowadzonego           
przez  Gminę Nędza   
 

reprezentując  

firmę................................................................................................................................... 
 

jako  upoważniony  /  upoważnieni 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
1. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie                     

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

 

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

art. 24   ust. 5  pkt 1) – 8) ustawy Pzp  . 

 

 
…………………………….…………………………………... 

podpisy   osób  uprawnionych 
do  reprezentowania   wykonawcy 

 

Oświadczam, że na dzień składania ofert 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:  

 

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

 

 

………………………………………………………….. 

 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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FORMULARZ OFERTOWY 
Załącznik Nr 2a 

 strona   

 

(pieczęć  Oferenta ) 
z ogólnej liczby  stron 

 

                                                 miejscowość, data  .............................................................................................  
 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU   

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego  nr   ZPI.271.8.2020   prowadzonego           
przez  Gminę Nędza   
 

reprezentując  

firmę................................................................................................................................... 
 

jako  upoważniony  /  upoważnieni 

 

Oświadczam, ze na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu                       

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

………………………………………………………….. 

 (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 

 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

 

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

zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

w następującym zakresie:  

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

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

 

 

 

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

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) 
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FORMULARZ OFERTOWY 
Załącznik Nr 3 

 strona   

 

(pieczęć  Oferenta ) 
z ogólnej liczby  stron 

 

                                                                             miejscowość,   data  …………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczenie 
 

o przynależności    lub     braku    przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz. U. z 2018 r.  poz. 798, 650, 1637, 1669) 

 
 

O braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie                                    
art. 24 ust 1  pkt 23  ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
Nazwa i adres wykonawcy  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie pn.:        

       

Przebudowa  ul. Dębowej   w   Nędzy  wraz  z  odwodnieniem 
 
 

OŚWIADCZAMY, ŻE   (zaznaczyć właściwe) : 

  nie należymy do żadnej grupy kapitałowej. 
 

  należymy do grupy kapitałowej i poniżej zamieszczamy listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej.* 

 
 

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

                             Data                                                                                          (podpis uprawnionego przedstawiciela)  

 
                                             

 

 
*W przypadku przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca wskaże listę podmiotów należących do grupy kapitałowej 

w układzie załączonej tabeli 

 

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. 
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FORMULARZ OFERTOWY 
Załącznik Nr 4 

 strona   

 

(pieczęć  Oferenta ) 
z ogólnej liczby  stron 

 

 

 

 

WYKAZ    WYKONANYCH    ROBÓT   BUDOWLANYCH 
 

• 1 robota  budowlana   polegająca  na budowie, przebudowie  lub remoncie drogi o nawierzchni 
projektowanej tj. z kostki kamiennej  o  wartości co najmniej 250.000,0 zł brutto . 
 

• 1 robota  budowlana  polegająca  na budowie, przebudowie  lub remoncie kanalizacji deszczowej   
o  wartości co najmniej 200.000,0 zł brutto . 

 
 

 

 

Lp. 

 

 

Rodzaj robót  

 

Miejsce wykonania prac 

oraz podmiot na rzecz 

którego roboty zostały 

wykonane 

Termin   realizacji  

Całkowita 

wartość robót 

brutto w PLN 

Początek Koniec 

1 

 

 

 

 

    

2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dla wykazu załączyć należy dowody określające, czy wskazane w wykazie ww. roboty zostały wykonane w sposób 

należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone (tzw. poświadczenie, protokoły odbioru końcowego robót, referencje, listy referencyjne, itp.).  

 

 

 

 

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

                                       (podpis uprawnionego przedstawiciela)  
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FORMULARZ OFERTOWY 
Załącznik Nr 5 

 strona   

 

(pieczęć  Oferenta ) 
z ogólnej liczby  stron 

 

 

WYKAZ OSÓB 

 

którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć  

w wykonaniu zamówienia 

 

Imię i nazwisko 
Zakres wykonywanych 

czynności (funkcja) 

Doświadczenie, kwalifikacje, 

wykształcenie, uprawnienia 

Informacja o podstawie do 

dysponowania tymi osobami 

 

Kierownik budowy 

 

……….. lat doświadczenia  w 

sprawowaniu samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie 

drogowym,  

nr uprawnień  budowlanych  

…………………..,  

 

Wykształcenie ……………….. 

 

Nr uprawnień: ……………….. 

Dysponuję na podstawie:  

 

umowy ……………..* 

Będę dysponował na podstawie: 

 - stosunek podwykonawstwa,   

 

- inny stosunek prawny (tj zachodzą 

okoliczności określone w art. 26                   

ust. 2b ustawy Prawo zamówień 

publicznych)** 

Będę dysponował na podstawie: 

- stosunek podwykonawstwa,   

 

- inny stosunek prawny (tj zachodzą 

okoliczności określone w art. 26               

ust. 2b ustawy Prawo zamówień 

publicznych) ** 

Będę dysponował na podstawie: 

- stosunek podwykonawstwa,   

 

- inny stosunek prawny (tj zachodzą 

okoliczności określone w art. 26                

ust. 2b ustawy Prawo zamówień 

publicznych) ** 

 
UWAGA:  

* Np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia  

 

** Niewłaściwe skreślić, brak skreślenia oznacza, iż Wykonawca dysponuje osobą/ami wskazaną/ymi w wykazie na podstawie: umowy 

o pracę, umowy dzieło lub umowy zlecenia oraz że nie zachodzą okoliczności określone w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp  

 

 

 

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

                               (podpis uprawnionego) 
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FORMULARZ OFERTOWY 
Załącznik Nr 6 

 strona   

 

(pieczęć  Oferenta ) 
z ogólnej liczby  stron 

 

 

U M O W A   -    WZÓR 

nr   ………………………………………… 
 

NA ROBOTY BUDOWLANE  

 
zawarta w dniu  ……………………………………...   w   Nędzy , pomiędzy:  

 
Gminą   Nędza  

 z siedzibą w Nędzy, ul. Jana III Sobieskiego 5,  47 – 440  Nędza 

REGON:  276258470       NIP: 639–19–67–777, 

 zwaną  dalej  Zamawiającą, 

w  imieniu której działa   

• Pani   mgr   Anna Iskała  -  Wójt   Gminy   Nędza, 

 

a:    ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………….. 

zwanym  dalej    Wykonawcą,  
 

reprezentowanym przez:  
 

• ………………………………………….. 
 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającą wyboru oferty Wykonawcy złożonej w dniu …………………. r.                        
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu                                    
nieograniczonego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  –  Prawo zamówień publicznych                                                
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  ) została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Zamawiająca zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie                                     

warunków kreślonych w niniejszej umowie, zgodnie z  dokumentacją techniczną,       dobrą praktyką 

budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami    oraz aktualnymi  na dzień wykonania 

robót normami i z należytą starannością, zadanie       pn.: Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy  wraz 

z  odwodnieniem    
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa ,specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych , przedmiar robót pomocniczo. 
 

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: 
 

1) Wykonać wszelkie prace przygotowawcze – zorganizowanie placu budowy, zapewnienie dostawy 
niezbędnych mediów na plac budowy, zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie dostępu osób trzecich, 

2) Wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych 
w przedmiarze robót; 

3) Wykonać wszelkie inne roboty, prace, niezbędne badania (w tym laboratoryjne), sprawdzenia, pomiary, 
czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót); 

 
4. Zapewnić obsługę geodezyjną zadania. 

 
5. Opracowanie dokumentacji powykonawczej, tj: 

a) Inwentaryzacji geodezyjnej, 

b) Kompletu atestów, aprobat  i   dopuszczeń , 

 

§ 2 
1) Zamawiająca zobowiązana jest do: 

a)   przekazania Wykonawcy jednego egzemplarza projektu budowlanego w dniu protokolarnego 

przekazania placu budowy, 

b)   przekazania placu budowy w terminie do 5 dni  od  dnia  podpisaniu umowy,  

c)   zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

d)   odbioru przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z jej warunkami, dokumentacją   techniczną oraz 

obowiązującymi przepisami aktualnymi na czas realizacji zamówienia. 

 

2) Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1. realizacja przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, zapisami SIWZ   i złożoną ofertą, 

2. protokolarne przejęcie terenu budowy i ponoszenie za niego pełnej odpowiedzialności, 

3. utrzymanie porządku na terenie budowy, 

4. zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenie dostępu osób trzecich 

5. zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, 

6. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 

7. wykonywanie poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającej , 

8. zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt,  organizacji ruchu, oznakowania zastępczego, 

badania zagęszczenia, dokumentacji powykonawczej w okresie realizacji robót  objętych umową,  

9. zagospodarowanie materiałów z rozbiórki (kamień, grunt itp.) z zastosowaniem przepisów                      

określonych w Ustawie o odpadach (t.j. Dz. U z 2018r.  poz. 992 z póź. zm.)) 

10. zabezpieczenie i oznakowanie robót oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania  przez 

cały czas trwania realizacji zamówienia, 

11. pełnego ubezpieczenia budowy 

12. zapewnienie obsługi geodezyjnej łącznie z inwentaryzacją powykonawczą, 
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13. powiadomienie inwestora o planowanych odbiorach: 

a) zanikających z wyprzedzeniem co najmniej 1 dniowym, 

b) końcowym z wyprzedzeniem co najmniej  7 dniowym (w formie pisemnej). 

Zamawiająca dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. Zamawiająca sporządza protokół                

odbioru końcowego, który podpisany przez obie strony, stanowi podstawę do wystawienia  faktury 

końcowej. 

14. przejęcie pełnej odpowiedzialności za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy, 

15. przygotowanie pełnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty, opinie, wyniki badań, , 

dokumentacja    powykonawcza), 

16. Opracowanie dokumentacji powykonawczej, tj: 

a) inwentaryzacji geodezyjnej, 

b) kompletu atestów, aprobat i dopuszczeni , 

 

§3 
1. Zamawiająca wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

− roboty budowlane , w tym w szczególności wykonywane przez ,  monterów, brukarzy                                
operatorów sprzętu budowlanego i innych fizycznych (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga 
posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji np. kierownik  budowy; 

2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającej wskazane poniżej dowody  w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ustępie 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, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia   w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy; a w przypadku powzięcia przez Zamawiającego   wątpliwości 

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                       
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych     (tj. w szczególności     bez adresów,                                                            
nr PESEL  pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 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 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. Imię  i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. 
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3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności Zamawiająca przewiduje sankcję 
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę  kary umownej w wysokości określonej   w § 16 ust. 1e. 
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 ustępie 1 czynności.  

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę                  
lub Podwykonawcę , Zamawiająca  może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową                       
Inspekcję Pracy. 

5.  Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca przed przejęciem 
terenu budowy przedłoży Zamawiającej wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na 
podstawie umowy o pracę. W odniesieniu do Podwykonawców powyższy wykaz należy przedłożyć wraz 
z umową o podwykonawstwo. 
 

§ 4 

1. Strony ustalają ostateczny termin realizacji umowy na dzień    …………………………….. 

2. Termin ustalony w ust. 1 może ulec zmianie, w przypadkach określonych w §18 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca nie będzie miał prawa żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy jeżeli 

przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji                    

z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie  okresowi przerwy lub postoju. 

§ 5 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, ogółem wartość zamówienia                        

robót   przewidzianych   do   realizacji określa się na kwotę:    
 

• …………………………………………….   PLN netto 
 

  słownie :  ……………………………………………………………………………….. 

 

• podatek VAT ( … %) :  ………………………..  PLN 
 

słownie :  ……………………………………………………………………………..  

 

• ……………………………….    PLN  brutto 
 

słownie :  …………………………………………………………………  

 

W  tym: 

     DROGA 

• netto:  ........................................................zł , 
              (słownie: …………………………………………………………………………………………...……………………....…....), 
 

• stawka VAT  ……………%  ……………………………………………………………………………….  Zł 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………...……………………....…....), 

• brutto:    ............................................................zł , 
 

(słownie:……………………………………………………………………………………….……………..……………....…....) 
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KANALIZACJA  DESZCZOWA 

• netto:  ........................................................zł , 
              (słownie: …………………………………………………………………………………………...……………………....…....), 
 

• stawka VAT  ……………%  ……………………………………………………………………………….  Zł 
 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………...……………………....…....), 
 

• brutto:    ............................................................zł , 
(słownie:……………………………………………………………………………………….……………..……………....…....) 

 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu                                                 
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach 
robót, które były zamieszczone w załączniku do SIWZ. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkich 
robót przygotowawczych, porządkowych,  organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, 
koszty utrzymania zaplecza budowy oraz inne koszty wynikające z umowy,                                     oraz 
technologii wykonywanych robót, a także koszty zużycia wody, energii elektrycznej dla potrzeb realizacji 
przedmiotu zamówienia, oraz obsługi geodezyjnej. 

3. Zmiana stawki podatku od towaru i usług (VAT) w trakcie trwania umowy prowadzi do podwyższenia 
kwoty brutto o kwotę stanowiąca różnicę między wysokością podatku VAT dotychczas obowiązującego a 
wysokością tegoż podatku w wersji zmienionej.   

4. Należności będą regulowane z konta Zamawiającej na konto Wykonawcy. 
 
 

 
 

§ 6 
1. Rozliczenie za przedmiot umowy, nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną po dokonaniu 

pozytywnego odbioru końcowego na podstawie podpisanego „Protokołu odbioru końcowego” w terminie 
do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającą na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę. 
Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie do 7 dni od daty podpisania w/w protokołu. 

2. Zamawiająca  dokonuje rozliczenia tylko z Wykonawcą.  
3. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającą, jeśli konto bankowe Zamawiającej zostanie 

obciążone kwotą należną Wykonawcy w ostatnim dniu terminu płatności. 
4. Strony upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony, jako odbiorcy 

faktur. 
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 
 

§ 7 
1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej                                     

NIP: …………………………………………..  
2. Zamawiająca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji                            

podatkowej NIP: 639 – 19 – 67 – 777 , 
 

§ 8 
Strony nie mogą przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, bez pisemnej zgody 
drugiej strony. 
 

§ 9 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy  siłami własnymi / z udziałem podwykonawców.  
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§ 10 
1. Strony ustalają dla przedmiotu niniejszej umowy następujące rodzaje odbiorów:  

a) robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
b) końcowy, 
c) pogwarancyjny i przed upływem okresu rękojmi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robót 
podlegających zakryciu oraz zanikających. O ile nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na                        
żądanie przedstawiciela Zamawiającej odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory 
niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 

3. Odbiory częściowe robót następować będą po wykonaniu robót w poszczególnych etapach                        
wykonywania przedmiotu umowy. 

4. Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy  na   podstawie 
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

5. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającej w terminie 7 dni przed zakończeniem robót wpisem 
w dzienniku budowy oraz oddzielnym pismem.  

6. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży                   
Zamawiającej wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania  przedmiotu                   
odbioru, zgodnie z zestawieniem dokumentów odbiorowych wymaganych na dzień odbioru                           
końcowego zadania, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

7. Zamawiająca jest zobowiązana do dokonania odbioru końcowego robót w ciągu 5 dni                          
kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę. 

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

9. Jeżeli podczas odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 
a) Nadające się do usunięcia, to Zamawiająca może zażądać usunięcia wad wyznaczając                          

odpowiedni termin: fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru 
przedmiotu umowy w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony  w protokole                    
usunięcia wad;  

b) Nienadające się do usunięcia, to Zamawiająca  może: 

• jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie 
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej    i technicznej; 

• jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,    zażądać wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar 
umownych i odszkodowań na zasadach określonych   w § 15  niniejszej umowy; 

• w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi                              
Zamawiająca odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, co będzie skutkowało naliczeniem kar 
umownych zgodnie z §15 ust. 1 pkt. a). 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania 
terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  Usunięcie wad powinno być 
stwierdzone protokolarnie 

11. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty     lub uszkodzenia 
przedmiotu umowy. 

12. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) robót nastąpi przed upływem terminu gwarancji.  O terminie    odbioru 
Zamawiająca powiadomi Wykonawcę pisemnie. Z czynności odbiorowych spisany zostanie „Protokół 
odbioru pogwarancyjnego robót”. Brak uwag w Protokole odbioru pogwarancyjnego robót, dotyczących 
wykonanych robót, stanowić będzie podstawę do   zwrotu Wykonawcy pozostałej części zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

13. W przypadku wystąpienia usterek podczas odbioru pogwarancyjnego Zamawiająca wyznacza termin ich 
usunięcia. Wyznaczony termin usunięcia usterek może przekraczać okres gwarancji określony                                             
w umowie. W takiej sytuacji obowiązuje nowy termin gwarancji na wykonane roboty, którym jest termin 
usunięcia usterek. 
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§ 11 
1. Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy wynikającą z Kodeksu Cywilnego i odpowiedzialność ta  zostanie rozszerzona poprzez udzielenie 
pisemnej gwarancji. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na okres …… miesięcy  na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia 
podpisania przez obie strony protokołu końcowego. Gwarancja na poszczególne urządzenia jest        zgodna 
z  udzieloną  gwarancją przez Producenta . 

3. Gwarancją objęte są wszystkie roboty budowlane, urządzenia dostarczone przez Wykonawcę . 
4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od 

Wykonawcy naprawienia powstałej szkody wskutek nieosiągnięcia w realizowanym obiekcie                    
parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi. 
 

§ 12 
1. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiająca zobowiązana jest zawiadomić Wykonawcę na  piśmie. 

Istnienie wady strony potwierdzają protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady. 
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni, jeżeli 

będzie to możliwe technicznie lub w innym uzgodnionym przez strony najbliższym możliwym terminie. 
3. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie wszystkie wady                      

odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiająca zażądała tego  na piśmie przed                        
upływem terminu gwarancji. 

4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji i rękojmi wady powstałe na skutek: 

• siły wyższej pod pojęciem której strony rozumieją między innymi: stan wojenny, stan klęski                     
żywiołowej, 

§ 13 
Zamawiająca  dokonuje usunięcia wady we własnym zakresie na koszt Wykonawcy  w przypadku:  

a) bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad, 
b) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonanego w terminie                        

usunięcia wad, 
c) bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o którym mowa w pkt b). 
d) ponownej awarii tego samego rodzaju prac. 

 
§ 14 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie  pieniężnej  w wysokości 5% 
wartości zadania brutto, określonej w §5 ust.1 niniejszej umowy, co stanowi  kwotę:   ……………………….    zł 
(słownie:  ………………………………………………………………………………………  złotych).   

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy bezwarunkowemu i nieograniczonemu                               
zaspokojeniu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 
3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawa zamówień publicznych: 

1) w przypadku należytego wykonania zamówienia - 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone                     
wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za 
należycie wykonane, co potwierdzone zostanie protokołem końcowego odbioru robót, o którym mowa 
w § 9 ust. 4 i 7 niniejszej umowy; 

2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30%, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń                        
z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady (protokół odbioru pogwarancyjnego robót – bez uwag). 

 
§ 15 

1. Strony przyjmują następujące kary umowne: 
a) w wysokości 30% wartości przedmiotu umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy                          

z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 
b) za zwłokę w wykonaniu robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień 

kalendarzowy zwłoki po przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia określonego w §1.  
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2. Zamawiająca zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy w przypadku 
odstąpienia od umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Postanowienie to nie dotyczy     
sytuacji określonej w art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,                               
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

 

§ 16 
Zamawiająca  powołuje inspektora nadzoru w osobie  :  

• …………………………………      w  zakresie  robót  drogowych 

• …………………………………      w  zakresie  robót  kanalizacyjnych 

 

§ 17 
 

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie :  ……………………………………….. 
 

§ 18 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika      z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są    korzystne dla Zamawiającego. Zmiana 
umowy dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna. 

2. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie 
strony. 

 
3. Zamawiająca przewiduje możliwość oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy, w niżej                                    

wymienionych przypadkach: 
 

1)   Zmiany ogólne: 
Możliwa jest: 

a) zmiana adresu  / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy, 
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy, 
c) zmiana w kolejności i terminach robót, 

 
2) Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy ze  względu na : 

 
a) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od                         

Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; 
b) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane 

obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku                      
podjęcia niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych do 
zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania 
wskazanych powyżej niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., o okres oczekiwania 
wykraczający poza termin wynikający z przepisów zobowiązanego do wydania  opinii, decyzji,                  
zezwoleń, uzgodnień, itp.; 

c) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości, 
d) zmianę zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót, 
e) zmiany stanu prawnego, 
f) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć, 
g) wystąpienia czynników zewnętrznych, typu: niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, jak np.  

powódź, huragan, itp., a także dłużej utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne 
uniemożliwiające prowadzenie robót, działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej. 

h) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to                     
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. 

i) zmianę stawki podatku od towarów i usług (VAT), 
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4. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 

−  Sposób inicjowania zmian: 
a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającej w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, 
b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 

5. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać                                  
w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp. 

6. W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt 4 ust. a i b może dojść do podpisania przez strony 
aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający. 

 
§ 19 

Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy w następujących sytuacjach: 
 
1. Zamawiającej przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy; 
b) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy; 
c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich   pomimo     

pisemnego wezwania zamawiającego, przez okres dłuższy niż 10 dni; 
d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni; 
e) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym 

załącznik do niniejszej umowy. 
f)  w przypadku braku przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy                             

(przed  podpisaniem aneksu)  na wydłużony okres realizacji; 

 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 
a) Zamawiająca odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania                 

protokołu odbioru robót;  
b) Zamawiająca zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych                    

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego                     

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającą obciążają następujące                   

obowiązki szczegółowe: 
a) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającej                    

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia; 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z 

której winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 
c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającą odbioru robót przerwanych oraz robót   

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca                        nie                   
odpowiada; 

d) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej do dnia odbioru końcowego zadania, usunie z terenu                     
budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione. 

5. Zamawiająca w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi                                  
odpowiedzialności, zobowiązana  jest do: 
a) Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały                      

wykonane do dnia odstąpienia, 
b) Rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów  

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy chyba, że  
wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

c) Przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
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§ 20 
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy 

• Kodeksu Cywilnego   (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495..),   
• ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.2019.1186 t.j.   z  dnia   2019.06.26.  )  

• ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ) 
 

§ 21 
1. Zamawiającej przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty 

w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 
2. Zamawiająca nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy                        

na osobę trzecią (przelew). 
3. Wszystkie wbudowane materiały budowlane występujące w przedmiocie umowy muszą      posiadać: 

− certyfikaty na znak bezpieczeństwa; aprobaty techniczne; certyfikaty zgodności  lub   deklaracji 
zgodności; atesty; 

jeżeli przepisy wymagają posiadania takich dokumentów. 
 

4. Wszystkie roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami                     
państwowymi i branżowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz                   
za zgodność realizacji z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. 

5. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich                                          
kwalifikacjach zawodowych posiadające potwierdzenie przynależności do właściwej Izby Inżynierów 
Budownictwa  i ponosi odpowiedzialność z tego tytułu. 

 

§ 22 
Sprawy nie uregulowane umową oraz konflikty ewentualnie powstałe na tle realizacji niniejszej umowy                          

nie załatwione polubownie rozstrzygać będzie Sąd właściwy terytorialnie dla Zamawiającej. 

 

§ 23 
Umowa zawarta zostaje z chwilą podpisania jej przez obie strony. 
 

§ 24 
Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

Integralną część umowy stanowi: 

1) Kopia oferty Wykonawcy wraz z kosztorysami  ofertowymi; 

2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

                 WYKONAWCA                                                                          ZAMAWIAJĄCA   
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FORMULARZ OFERTOWY 
Załącznik Nr 7 

 strona   

 

(pieczęć  Oferenta ) 
z ogólnej liczby  stron 

 

 
WZÓR      PISEMNEGO     ZOBOWIĄZANIA 

 
Podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów  

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 
 
Ja/My …………………………………………..…………………………….. (imię i nazwisko) upoważniony do reprezentowania:  

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

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

oświadczam/y, że będę solidarnie odpowiadał za powstałą szkodę Zamawiającego w skutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy oraz zobowiązuję się  do oddania Wykonawcy: 

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

(nazwa i adres wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby) 
 

do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia następujące niezbędne zasoby – (zaznaczyć właściwe): 

□ zdolności techniczne lub zawodowe  

 
1. Zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:  
………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Stosunek prawny, jaki łączy Wykonawcę z podmiotem trzecim: 

 

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

    

3. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów: 

 

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

            

4. Sposób wykorzystania zasobów podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:  

 

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

 

5. Czy  podmiot, na zdolności którego Wykonawca się powołuje w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, 
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą…………….(należy wpisać tak lub nie). 

 
 
…………………………………………………………. 

             (miejsce i data złożenia oświadczenia) 
 
 

…………………………………………………….……………………………………. 
(podpis  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
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(pieczęć  Oferenta ) 
z ogólnej liczby  stron 

 

 

 

 

Oświadczenie    wykonawcy  

w    zakresie    wypełnienia    obowiązków    informacyjnych 

 przewidzianych    w   art. 13 lub  art. 14 RODO  
 

  

       Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

 

     (* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia  przez jego wykreślenie) 

 

 

 

 

 

 

 

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

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                                                                                     podpisy   osób  uprawnionych 
do  reprezentowania   wykonawcy 

 

 


