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Nr zamówienia: IZO.271.5.2018.MA      

         

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  

 WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  
  

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO ZGODNIE   
Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   

(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)   

  

NAZWA ZAMÓWIENIA:  

  

Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic  

i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia  
  
  

  

  

Wspólny Słownik Zamówień – CPV    

  

45233140-2  

45233141-9  

45233142-6  

  

  

  

ZATWIERDZAM  

  

  

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia  

  

mgr Andrzej Grzmielewicz  

Bogatynia, dnia 22.02.2018r.  

  

  

  

  

  

  

GMINA  BOGATYNIA   

ul. Daszyńskiego 1   

59 - 920  Bogatynia   
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Nazwa Zamawiającego:  Gmina Bogatynia  

REGON:      230821517  

NIP:        615-18-10-987  

Miejscowość     59-920 Bogatynia  

Adres:      ul. Daszyńskiego 1  

Strona internetowa:   www.bogatynia.pl  

Godziny urzędowania:  poniedziałek - 730 - 1700  

                                                                        od wtorku do czwartku – 730 - 1530                                               

piątek - 730 - 1400  

fax. 75 77 25 379   

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:  

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. 

Daszyńskiego 1  

59-920 Bogatynia  

  

znak postępowania: IZO.271.5.2018.MA        

  

Zawartość specyfikacji:  

Część I    Instrukcja dla Wykonawców    

Część II    Formularz oferty wraz załącznikami        

Część III    Projekt umowy            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Integralną częścią SIWZ stanowią :   
-• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

  

  

  

  

  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 63 ponumerowane strony  
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Część I  Instrukcja dla Wykonawców  
1.  Nazwa oraz adres Zamawiającego  
  

Gmina Bogatynia adres:  

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni 

ul. Daszyńskiego 1 59-920 

Bogatynia fax. 75 77 25 379;  

adres internetowy: www.bogatynia.pl   

  

2.  Tryb udzielenia zamówienia  
  
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – ustawa 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ), zwana dalej „Ustawą”.  

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości 

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy  tj. 

poniżej 5.548.000 euro.  

  

3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:  

 Biuletyn Zamówień Publicznych pod Nr 521206-N-2018; data zamieszczenia: 

22.02.2018  

 Strona internetowa Zamawiającego – www.bogatynia.pl  

 Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.  

  

3.  Opis przedmiotu zamówienia                           
  

3.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych w tabeli robót:  

  

L.p.  

  

Zakres (rodzaj) robót  

  

Jedn. 
miary  
  

Obmiar  

1.   

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych, 

mieszankami mineralno - asfaltowymi z ręcznym obcinaniem 

krawędzi  

t  100  

2.   
Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych, przy 

użyciu asfaltu drogowego, wyboje o gł. 3cm   
m2

  600 

3.   
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych mieszanką mineralno-

asfaltową na zimno  
t  10  

4.   
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana 

betonem  
szt.  10  

5.   Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, jw.  szt.  10  

6.   Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, jw.  szt.  10  

7.   Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych, jw.  szt.  14  

8.   Wykonanie ławy betonowej zwykłej z betonu C8/10 (B-10)  m³  40  

9.   
Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 wraz z wykonaniem 

ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10)  
m  1000 

10.   
Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 wraz z wykonaniem 

ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)  
m  500  

11.   Ustawienie krawężnika łukowego zew., wew. betonowego 15x30x100  m  20  

http://www.bogatynia.pl/
http://www.bogatynia.pl/
http://www.pansa.pl/
http://www.pansa.pl/
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 wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10)    

12.   
Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30cm bez ławy na 

podsypce piaskowej  
m  100  

13.   
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach  8x30x100 na podsypce 

piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową  
m  800  

14.   
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach  6x20x100 na podsypce 

piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową  
m  250  

15.   
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej( szarej) o gr.  

8cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem  
m²  3500  

16.   
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej( szarej) o gr.  

6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem  
m²  500  

17.   
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej(kolorowej) o gr.  

8cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem  
m²  500  

18.   
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej(kolorowej) o gr.  

6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem  
m²  200  

19.   
Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, gr.  

warstwy po zagęszczeniu 10 m  
m²  1000  

20.   
Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm na 

podsypce piaskowej  
m²  200  

21.   
Remont cząstkowy nawierzchni z kostki bet. o wys. 8 cm na podsypce 

piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem  
m²  100  

22.   
Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników  

mechanicznie w gruncie kat. II –IV, głęb. koryta 30cm  
m²  4000  

23.   

Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne na całej szerokości koryta 

lub drogi warstwy odsączającej z piasku(pospółki), grubość warstwy 

po zagęszczeniu 15cm  

m²  4000  

24.   
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłucznia kamiennego 

grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm  
m²  4000  

25.   Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych  m²  2000  

26.   Mechaniczne zagęszczenie dróg gruntowych  m²  2000  

27.   Ścinanie poboczy mechanicznie, gr. warstwy ścinanej 10 cm  m²  1000  

28.   Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem   m³  5  

29.   
Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo 

- piaskowej  
m  500  

30. 
Rozebranie obrzeży betonowych  o wym. 6x20cx100cm 

m 200 

32.   
Rozebranie obrzeży betonowych  o wym. 8x30cx100cm  

m  500  

33.   
Rozebranie ław podkrawężnikowych  z betonu 

m³  20  

34.   
Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce 

piaskowej  
m²  500  

35.   
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4cm  

m²  500  

36.   
Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) 

gr.15cm, spoiny wypełnione piaskiem  
m²  200  

37.   
Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubości nawierzchni 

15 cm  
m²  1500  
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38.   

Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych 60x40x10cm. 

Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, 

podsypka piaskowa 5 cm  

m²  300  

39.   

Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o 

wymiarach 60x50x15 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione 

piaskiem.  

m  50  

40.   
Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych na 

podsypce piaskowej, gr. 20cm., spoiny wypełnione piaskiem.  
m  50  

41.   Humusowanie terenu przy grubości warstwy humusu 5cm wraz z  

obsianiem trawy  

m²  1000  

42.   
Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp , grubości 

namułu 10 cm (w pasie drogowym)  
m  200  

43.   
Oczyszczenie rowów z profilowaniem dna i skarp , grubości namułu 

20 cm (w pasie drogowym)  
m  200  

44.   Przepusty rurowe pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40cm   m  20  

45.   
Ścianki czołowe z betonu C16/20(B20) dla przepustów z rur o 

średnicy 40cm  
szt.  8 

46.   

Umocnienie dna rowów i ścieków płytami betonowymi chodnikowymi 

35x35x5 cm ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm, 

spoiny wypełnione zaprawą cementową,  

m²  50  

47.   
Montaż palisady betonowej ø 11cm, wys. 40cm, na podsypce  

piaskowej, kolor szary  
mb  75  

48.   
Montaż palisady betonowej ø 17,5/20cm, wys. 100cm, na podsypce 

piaskowej, kolor szary  
mb  25  

49.   
Montaż palisady betonowej ø 20cm, wys. 60cm, na podsypce  

piaskowej, kolor szary  
mb  75  

50. Oporniki kamienne o wym. 10x25cm m 50 

51. Chodniki z płyt kamiennych 50x50cm, gr. 5cm na podsypce 

piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 

 

m2 

 

25 

52. Chodniki z kostki kamiennej 4/6cm na podsypce cementowo-

piaskowej w wypełnieniem spoin zaprawę cementową 

m2 50 

53. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o 

wys. 10cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione 

zaprawą cementową 

m2 50 

54.   Frezowanie naw. asfaltowej o gr. 4 cm z odwiezieniem kory asfaltowej m²  400 

55.   
Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją 

asfaltową (warstwa wiążąca bitumiczna)   
m²  400  

56.   
Wyk. warstwy wiążącej z mieszanki min.-asf.AC16, gr. warstwy po 

zagęszczeniu 4 cm    
m²  400 

57.   
Wyk. warstwy ścieralnej z mieszanki min.-asf. AC 5 S, gr. warstwy po 

zagęszczeniu 4 cm    
m²  400 

58.   Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20cm (dł. do 15m) m  30 

59.   
 Kanały z rur PVC o średnicy 160mm, łączone na wcisk 

m 15 

60.   
Wykonanie studzienek ściekowych o osadnikiem bez syfonu 

szt. 6 

61.   
Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 315-425, zamknięcie 

rurą teleskopową szt. 5 
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62. 
Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 100mm, gł. 

ułożenia 100cm m 20 

63. 
Odwodnienie liniowe typu D-400 

m 10 

  

Podane wyżej obmiary poszczególnych zakresów robót są szacunkowe i w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu przy zachowaniu kwoty 

zaplanowanej w budżecie Gminy Bogatynia na rok 2018 oraz podanych w ofercie cen 

jednostkowych.  

Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 

przepisami i sztuką budowlaną.  

  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacjach 

technicznych stanowiących integralną część SIWZ.  

  

3.2. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacjach technicznych 

wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza 

oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia 

pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy 

użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, 

aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia 

pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy 

przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” 

Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie 

dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.   

Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie 

poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie 

się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.   

Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny 

produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty 

równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na 

poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o 

wskazanych lub lepszych parametrach.   

W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie  stosownych dokumentów, 

uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.   

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora specyfikacji technicznych  o 

opinię na temat oferowanych  materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę 

do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń 

równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.   

  

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji technicznych wskazywałby normy 

techniczne stosowane w budownictwie, w szczególności właściwe polskie normy 

przenoszące normy europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 12 września 2002 r.  o 

normalizacji oraz przepisach wykonawczych Zamawiający dopuszcza inne równoważne  

normy (normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszące normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, 

wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, inne techniczne systemy 

odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne).  
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3.3. Warunek dotyczący przedmiotu zamówienia:  

Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) 

wynosi 24 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych  i 

podpisania  protokołu końcowego.  

  

4.    Informacja dotycząca ofert częściowych i wariantowych  

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.   

4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych.  

  

  

5.   Informacja o zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych  

  

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy.  

Zamówienie to będzie polegało na wykonaniu robót budowlanych w zakresie bieżącego 

utrzymania i remontów nawierzchni ulic i chodników na warunkach tożsamych z warunkami 

określonymi niniejszą SIWZ, o wartości 47,13% wartości zamówienia podstawowego.  

  

6. Informacja dotycząca: aukcji elektronicznej, umowy ramowej, ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów, zaliczki oraz wymagań o których mowa  w 

art. 29 ust. 3a oraz 4  

6.1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  

6.2. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.    

6.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.   

6.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia.  

6.5. Wykonawca jest obowiązany zatrudnić na umowę o pracę osoby wykonujące prace 

budowlane na placu budowy (w szczególności roboty ziemne, roboty związane z naprawami 

nawierzchni oraz roboty instalacyjne w zakresie elementów sieci kanalizacji, wodociągowej 

oraz sieci telekomunikacyjnej) - obowiązek ten dotyczy również podwykonawców, za 

wyjątkiem osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.  

6.6. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań 

związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

  

  

7.   Informacja dotycząca powiązań między wykonawcami  
  

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

informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp., zgodnie ze wzorem zawartym 

w niniejszej Specyfikacji (Załącznik Nr 3). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

  

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2015r. poz.184. ze zm) grupę kapitałową tworzą 
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wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni 

przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.  

  

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 1 ww. ustawy Przedsiębiorcą jest Przedsiębiorca  w 

rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:  

a) osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niemająca osobowości 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi  o 

charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;  

b) osoba fizyczna wykonująca zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub 

prowadząca działalność w ramach wykonywania takiego zawodu;  

c) osoba fizyczna, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4 u.o.k.k, nad co najmniej 

jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu 

przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania 

podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 u.o.k.k;  

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących 

praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy 

konsumentów.  

  

  

8.       Termin wykonania zamówienia  

  

8.1. Wymagany termin wykonania zamówienia  - od dnia podpisania umowy do dnia 24 

grudnia 2018r.  

8.2. Termin wykonania zamówienia może ulec skróceniu w przypadku wykorzystania całości 

środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. W opisanym przypadku 

nastąpi wygaśnięcie umowy.   

  

  

  

9.  Warunki udziału w postępowaniu   

  

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1., ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:  

  

  

9.1. Zdolności technicznej i zawodowej.  

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że:  

  

9.1.1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali co najmniej jedną robotę 

budowlaną (zakończoną, wykonaną w ramach jednej umowy), obejmującą swoim zakresem 

budowę, przebudowę lub remont nawierzchni asfaltowych dróg lub ulic oraz nawierzchni 

dróg lub chodników z kostki betonowej o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto.  

  

W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN 

należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na 

dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż 

PLN).  
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9.1.2. Skierują do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej, która będzie pełnić funkcję kierownika 

budowy.  

  

Uwaga  

Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą z dnia 07 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz rozporządzeniem 

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

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

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów.   

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych  na podstawie aktualnie 

obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1332) rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane 

na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów 

prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych 

zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na 

zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 

63, poz. 394).  

  

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008r.  o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (j.t. Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.) Wskazane w ppkt 9.1.2. osoby muszą 

posiadać biegłą znajomość języka polskiego.   

W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiada biegłej znajomości języka polskiego 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, 

biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres  i 

dla potrzeb realizacji umowy.  

  

9.1.3.  Dysponują niżej wymienionym sprzętem:  

- remonter drogowy (przeznaczony do wykonania remontów cząstkowych uszkodzonych  

nawierzchni bitumicznych);  

- koparka lub koparkoładowarka;  

- piła do cięcia asfaltu i betonu (przecinaki z diamentowymi tarczami tnącymi);  

- samochód samowyładowczy ład. 10-20t;  

- lekki walec statyczny lub prowadzany;  

- skoczek (mechaniczny);  

- rozściełacz do masy asfaltowej;  

- frezarka do asfaltu;  

- kocioł do bitumu lub inne urządzenie umożliwiające dowóz mieszanki asfaltowej o temp. 

umożliwiającej jej wbudowanie zgodnie z technologią.  
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9.2. Zdolności finansowej  

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że posiadają 

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 złotych.  

  

  

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 

złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 10 SIWZ.   

Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  przez  Wykonawców  warunków  udziału   

w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o informacje  zawarte w złożonej ofercie 

wraz z załącznikami oraz złożonych innych oświadczeniach i dokumentach, złożonych przez 

Wykonawcę trakcie postępowania, wg formuły spełnia/nie spełnia.  

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia 

w/w warunki.   

  

  

10. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy winni złożyć w 

postępowaniu.  

  

  

10.1. Wykonawcy wraz z ofertą sporządzoną zgodnie z Formularzem ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, zobowiązani są złożyć następujące 

dokumenty:  

10.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz  o 

niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej 

SIWZ - w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w 

punkcie 9 SIWZ oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1  i 24 ust 5 pkt 1, 

4 i 8 Ustawy.  

10.1.2. Dowód wniesienia wadium.  

10.1.3. Pełnomocnictwo dla reprezentanta - dotyczy podmiotów występujących wspólnie   

(np. konsorcja i spółki cywilne) oraz przypadku opisanego w pkt 14.7. SIWZ,  

10.1.4. Pisemne zobowiązanie  - sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 

6 do SIWZ, innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów  

na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli wykonawca, zgodnie z art. 22a Prawa 

zamówień publicznych, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie  

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zawierające  w szczególności 

określenie:  

a) zakresu udostępnianych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia;  

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;  

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;  

e) informacji o tym, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 

zdolności dotyczą;  

f) w przypadkach, gdy wykonawca polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów - oświadczenie, że podmiot trzeci, który zobowiązał się do udostępnienia 

Wykonawcy swoich zasobów w celu wykazania się przez Wykonawcę zdolnością do 
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realizacji zamówienia na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie 

ponosił solidarną odpowiedzialność wraz z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów. Podmiot trzeci nie będzie ponosił solidarnej 

odpowiedzialności wówczas, gdy nieudostępnienie zasobów nie było przez niego 

zawinione, np. gdy Wykonawca realizował zamówienie przy udziale innych podmiotów 

udostępniających zasoby pomimo gotowości udostępnienia ich przez podmiot trzeci.  

10.1.5. Dokument poświadczający uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy  w 

przypadku gdy Wykonawca nie widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej  

  

10.2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, Wykonawcy, przekazują 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23., zgodnie ze wzorem zawartym w 

niniejszej Specyfikacji (Załącznik Nr 3). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

  

10.3. Przed udzieleniem zamówienia, na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, 

którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie do złożenia w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego następujących, aktualnych na dzień ich składania, 

oświadczeń i dokumentów.  

10.3.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  z 

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których 

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty. Ww. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 

do niniejszej SIWZ.  

UWAGA! Zamawiający wymaga, aby w ww. Wykazie znalazły się roboty budowlane 

potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego posiadania zdolności zawodowej, tj, roboty budowlane odpowiadające 

swoim rodzajem i wartością robotom określonym w pkt. 9.1.1. SIWZ.  

  

10.3.2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ww. Wykaz należy sporządzić 

zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.  

  

10.3.3. Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu 

wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 

zasobami, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ.  
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10.3.4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu.  

  

10.3.5. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 

lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do 

niniejszej SIWZ.  

  

10.3.6. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

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

decyzji właściwego organu.  

  

10.3.7. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

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

ustawy.  

  

10.3.8. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż  

1.000.000,00 złotych.  

  

10.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b 

Ustawy Pzp określonych w pkt 9 SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 10.3 ppkt 

10.3.4. – 10.3.7. SIWZ.   

  

UWAGA.  

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

  

  

Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.  

  

10.5. W stosunku do dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie 10.1. – 10.4. 

Zamawiający stawia następujące wymogi formalne:  
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10.5.1. Formularze stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ (formularz ofertowy, 

oświadczenia, wykazy) oraz wszelkie oświadczenia, zarówno Wykonawcy, jak i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, a także 

pełnomocnictwa, winny być złożone w formie oryginałów podpisanych przez osobę (-y) 

uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub innego podmiotu. 

10.5.2. Pozostałe dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 

wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 

zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 

poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).  

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie 

budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.  

10.5.3.  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na 

język polski.  

10.5.4. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą SIWZ muszą zostać  

wypełnione przez Wykonawcę ściśle wg warunków i postanowień w nich zawartych . Miejsca 

wykropkowane przeznaczone do wypełnienia muszą zostać prawidłowo wypełnione.  W 

przypadku, gdy jakakolwiek część wymaganych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, 

wpisuje on w danym miejscu „nie dotyczy”.  

10.5.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu:  

1) o których mowa w ppkt 10.3.4., 10.3.6. i 10.3.7. niniejszej Specyfikacji, składa dokument 

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

potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;  

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

  

10.5.6. Dokument, o którym mowa w ppkt. 10.5.5. -1a) powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , natomiast dokumenty 

wymienione w ppkt 10.5.5. -1b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert;  

  

10.5.7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 10.5.5., 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ppkt. 10.5.6 stosuje się odpowiednio.  

  

10.5.8. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 
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dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 ).  

  

10.6. Wymagania dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia:  

10.6.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:  

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego;  

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje 

pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;  

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub Pełnomocnictwa podpisanego przez 

upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców i mieć formę 

pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 

dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 

Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.  

10.6.2. Każdy z nich musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.  

10.6.3. Podmioty występujące wspólnie w sumie spełniały wymagane warunki w zakresie  

zdolności technicznej lub zawodowej  oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej.   

10.6.4. Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy Pzp) przez dwóch lub więcej Wykonawców 

należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:  

1) następujące dokumenty i oświadczenia:   

 oferta,  

 wykaz zawierający imiona i nazwiska osób, którymi zostaną skierowane do realizacji 

zamówienia,    

 wykaz wykonanych robót budowlanych,  

 wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych  

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego 

konsorcjum.  

2) następujące dokumenty i oświadczenia:   

 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek podanych w art. 22 

ust. 1 oraz 22 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy oraz o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  

(Załącznik Nr 2 do SIWZ),   

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej;   

 zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego;  

 zaświadczenie właściwego oddziału zakładu Ubezpieczeń społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;  

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej;  

- oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych; 
składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.  

  

10.6.5. Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 

przed podpisaniem umowy będzie żądał Umowy regulującej współpracę podmiotów 

występujących wspólnie, która musi zawierać:  



15    

1) określenie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

2) określenie celu zawarcia umowy;  

3) zobowiązanie tych podmiotów do solidarnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy;  

4) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego swoim zakresem 

realizację przedmiotu niniejszego zamówienia;  

5) określenia zakresu działania poszczególnych stron umowy;  

6) wskazanie pełnomocnika wraz z określeniem kompetencji do wykonywania określonych 

czynności ( np. podpisanie umowy, podpisanie faktur VAT itp.);  

7) określenie czasu trwania umowy , który  nie może być krótszy niż okres realizacji 

zamówienia i na okres udzielonej gwarancji ( o ile została udzielona);  

8) postanowienia określające, że wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody 

Zamawiającego. Umowa , o której mowa wyżej nie może zawierać postanowień, które są 

sprzeczne z przepisami Pzp.  

  

11. Informacje o sposobie porozumiewania się stron oraz przekazywaniu 

oświadczeń i dokumentów.  

11.1. W prowadzonym postępowaniu przekazywanie przez Wykonawców i Zamawiającego 

wszelkich oświadczeń, zawiadomień oraz informacji będzie odbywało się na piśmie: pocztą 

lub faksem. W sytuacji gdy Wykonawca nie posiada numeru faksu lub faks Wykonawcy jest 

uszkodzony dopuszcza się przekazywanie przez Zamawiającego zawiadomień do tego 

Wykonawcy (skany pism) za pomocą poczty elektronicznej.  

11.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą 

faksu lub warunkowo poczty elektronicznej uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli 

ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu wyznaczonego/określonego w ustawie. 

Na żądanie drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania faksu lub emaila. 

Wysłanie faksu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku przesłania dokumentów pocztą. Za 

datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały 

informację za pomocą faksu lub warunkowo poczty elektronicznej.  

12.   Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami  

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

-Michał Andrzejewski – sprawy formalno – prawne    

  

13. Termin związania ofertą  

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do 

składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem otwarcia ofert. 13.2. 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż  60 dni.  

13.3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.   

13.4. Jeżeli przedłużenie terminu związania oferta dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 

tylko Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

13.5. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 

terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.   
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14. Opis sposobu przygotowania ofert  

14.1. Ofertę/y należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do 

pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.  

14.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   

14.3. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były trwale spięte  (z 

zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną 

część oferty).  

14.4. Zaleca się aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była 

parafowana i oznaczona kolejnymi numerami.  

14.5. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie  i 

opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.  

14.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w części II SIWZ, powinny być sporządzone 

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

14.7. Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę (y) 

upoważnioną (e) do reprezentowania Wykonawcy wynikającą wprost z właściwego rejestru 

albo aktualnego zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, lub w przypadku spółki cywilnej z umowy spółki.  

Wykonawca może upoważnić inną osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania 

oświadczeń woli w jego imieniu.  

W takim przypadku umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy musi być 

udokumentowane stosownym pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty  w 

formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.   

14.8. Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia, określona przez Wykonawcę w 

Formularzu oferty, musi być podana cyfrowo i słownie oraz być wyrażona w PLN.  

14.9. Zaleca się złożenie oferty opakowanej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej 

otwarcie – przy zachowaniu poniższych zasad:  

14.9.1. Ofertę należy złożyć w szczelnie zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np.  

koperta) zaadresowanym i opisanym wg treści:  

  
Nadawca:  

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)  

Adresat – Zamawiający:  

Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1  

59-920Bogatynia  

  

Oferta na:  

Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników  na 
terenie miasta i gminy Bogatynia  

  
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT  

09.03.2018r. godz. 12:30  

UWAGA:  
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W przypadku braku tych informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

mogące wyniknąć z powodu ich braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 

terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie 

otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.   

14.10. Tajemnica przedsiębiorstwa:  

14.10.1. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16  kwietnia 1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (jt.Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być 

oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się 

umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie) lub oprócz oryginału 

oferty dołączyć również „wyciąg” – kopię tej części, która nie jest objęta tajemnicą 

przedsiębiorstwa i na pisemny wniosek może być udostępniana innym Wykonawcą do 

wglądu. Każda zapisana strona kopii musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

osobę podpisującą ofertę.  

14.10.2. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje 

ich odtajnienie.  

14.11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie 

później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek  o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   

Przedłużenie terminu składania ofert nie ma wpływu na bieg terminu składania wniosków  o 

wyjaśnienie SIWZ.  

14.12. Wykonawca może złożyć jedną ofertę . Jeżeli Wykonawca złoży więcej ofert  

zostaną one wszystkie odrzucone.  

14.13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

14.14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

14.15. Ofertę  stanowi wypełniony Formularz ofertowy z wypełnionymi załącznikami  i 

wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami.  

  

  

  

  

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert  
15.1.  Miejsce oraz termin składania ofert   

15.1.1. Ofertę/y należy złożyć/przesłać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Daszyńskiego 1,  

w BOI - pokój nr 5. Termin składania ofert upływa  09.03.2018r., o godz. 11:00.  

15.1.2. Każdy Wykonawca składający ofertę może otrzymać od Zamawiającego 

potwierdzenie z numerem wpływu, jakim została oznakowana oferta.  

15.1.3. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem 

polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w pkt 

15.1.1. terminie, zostaną bezzwłocznie zwrócone Wykonawcy. Oferty przesłane faxem nie 

będą rozpatrywane.  

15.2. Zmiana i wycofanie oferty  

15.2.1. Wykonawca zgodnie z art. 84 ustawy może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę;  

15.2.2. O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić  

Zamawiającego, przed wyznaczonym upływem terminu składania ofert.  

Wycofanie oferty jest skuteczne do terminu wyznaczonego do składania ofert  
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15.2.3. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć w miejscu wskazanym  

w pkt.15.1.1. w formie zgodnej z opisem podanym w rozdziale 14 ppkt 14.9.1. niniejszej 

SIWZ  - oznaczając  kopertę odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 

15.2.4. Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 

osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.  

15.3. Miejsce oraz termin otwarcia ofert   

15.3.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2018r., o godz. 11:00 w siedzibie 

Zamawiającego, ul. Daszyńskiego 1, pok. 12, I  piętro.  

15.3.2. Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego 

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert  

i odczytanie: nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminów 

wykonania zamówienia, okresów gwarancji.   

15.3.3. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” otwierane będą w pierwszej kolejności po 

stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. 

Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.  

15.3.4. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną 

dołączone do oferty.  

  

16.  Opis sposobu obliczenia ceny   
16.1. Wykonawca podaje w Formularzu oferty wstępną cenę ofertową za wykonanie 

przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych elementów 

zakresu przedmiotu zamówienia, w złotych polskich w rozbiciu na cenę brutto, wysokość 

podatku VAT i wartość netto.  

16.2. Cena ofertowa stanowi wstępną wartość wynagrodzenia, jest ceną orientacyjną za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. Z uwagi na remontowy charakter robót wynagrodzenie 

Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy zostanie ustalone poprzez przemnożenie ilości 

faktycznie wykonanych i odebranych robót przez odpowiednie ceny jednostkowe wynikające 

z uproszczonej wyceny ofertowej.  

Zamawiający przewiduje zwiększenia bądź zmniejszenia ilości robót z uwzględnieniem 

cen jednostkowych określonych w Formularzu ofertowym.    

16.3. Wstępna cena ofertowa oraz ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych 

elementów robót wchodzących w zakres zamówienia określone na podstawie uproszczonej 

wyceny ofertowej opartej o kalkulację własną muszą być wyliczone z dokładnością do 

jednego grosza (do dwóch miejsc po przecinku).  

16.4.   Ceny jednostkowe są kompletne, jednoznaczne i ostateczne.    

16.5. Wykonawca w jednostkowych cenach ofertowych zobowiązany jest przewidzieć 

wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia w tym 

m.in. koszty:  

- związane z transportem i przyjęciem na zorganizowane wysypisko wytworzonych odpadów;  

- związane z utylizacją nadmiaru masy asfaltowej;  

- związane z utylizacją lub zagospodarowaniem odpadów;  

- związane z robotami przygotowawczymi, porządkowymi, wykonania inwentaryzacji 

powykonawczej;  

- związanej z zabezpieczeniem placu budowy z jego oznakowaniem w dzień i w nocy;  

- związane ze zużyciem energii elektrycznej i wody;  

- związane z zabezpieczeniem terenu budowy (także projektu organizacji ruchu);  

- związane z nadzorem osób biorący udział w trakcie realizacji zadania i wszystkie inne 

koszty przewidziane przez Wykonawcę,  które mogą powstać w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia.   
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16.6. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 

Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. (Dz. Urz. 

GUS Nr 1 z 2005 r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych – „Zasadą 

jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty 

(wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych  w 

poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady 

Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej". 

Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej stawki 

podatku VAT.  

16.7. Zaoferowane ceny jednostkowe będą niezmienne do końca trwania umowy na 

realizację zadania – nie będą podlegały indeksacji.   

  

16.8. W przypadku pominięcia choćby jednej pozycji uproszczonej wyceny ofertowej 

Zamawiający na podstawie art. 89. ust.1 pkt 2 ustawy odrzuci ofertę.  

  

16.9. Pod pojęciem wstępnych cen: ofertowej brutto, jednostkowej brutto należy rozumieć 

ceny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r.  o informowaniu o 

cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r., poz.915) tj. wartościach wyrażonych w jednostkach 

pieniężnych, które kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W 

tak rozumianych cenach, uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, 

jeżeli na podstawie odrębnych przepisów towar/usługa podlega obciążeniu podatkiem od 

towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.  

  

Zamawiający informuje, iż wytworzone odpady podczas realizacji przedmiotu 

zamówienia stają się własnością Wykonawcy, który winien powstałe  odpady 

zagospodarować we własnym zakresie. Wytworzone odpady mają być na koszt 

wykonawcy transportowane i poddane odzyskowi lub utylizacji w miejscach do tego 

przeznaczonych (zgodnie z przepisami), co winno być potwierdzone stosownymi 

dokumentami.  

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedstawić dokumenty  

potwierdzające poddanie odzyskowi lub utylizacji odpadów np. dokument 

potwierdzający przyjęcie odpadów do wybranej przez Wykonawcę  instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w „Planie gospodarki odpadami 

dla województwa dolnośląskiego 2014”, dokument potwierdzający przyjęcie odpadów 

nadających się do ponownego wbudowania itp.  

  

  

16.10. Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych w sytuacji, gdy nastąpi 

zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. W takim przypadku ww. ceny zostaną 

odpowiednio zmienione (bez zmiany wartości netto).  

 

 

17. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między stronami  

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia 

odbywać będą się w złotych polskich.   

  

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny  
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18.1. Po ocenie spełnienia warunków oraz formalnej poprawności ofert, Zamawiający  

dokona oceny ofert - wyboru najkorzystniejszej oferty  w oparciu o następujące kryteria 

wyboru:   

1) Cena ofertowa (brutto) (KC ) - waga 60 % 2) Okres  gwarancji (Kg)  - waga 

40 % Łączna suma punktów dla ( PO) badanej oferty określona jest 

wzorem:  

    

PO PKC PKg  

   

18.2. Ocena ofert będzie się odbywała wg następujących zasad: 18.2.1. Ocena 

punktowa kryterium ceny (Kc) dokonana zostanie zgodnie z formułą:  

  

  
        (Cn) najniższa cena oferowana brutto     

PKc =            ------------------------------------------------------      X  100 X waga 60%  

             (Cb) cena badanej oferty brutto    

  

gdzie:  

PKC   - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w ramach tego kryterium  

CN  - najniższa z oferowanych cen brutto CB - 

cena brutto badanej oferty  

  

W zakresie kryterium - cena ofertowa brutto - oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt.   

  

18.2.2. Ocena punktowa kryterium „Okres gwarancji” dokonana zostanie zgodnie z 

formułą:  

  
         okres gwarancji oferty badanej liczony w miesiącach  

Pg =            -------------------------------------------------------------------------         X  100 X waga 40%.  

          najdłuższy zaoferowany okres gwarancji liczony w miesiącach  

  

W zakresie kryterium „Okres gwarancji” oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt.  

  

MINIMALNY zaoferowany okres gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od dnia odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia.  

Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym zaoferuje okres gwarancji krótszy, niż 

wymagane 24 miesięcy, Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

  

MAKSYMALNY okres gwarancji dla celów oceny ofert wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.  

Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym zaoferuje okres gwarancji dłuższy, niż 36 

miesięcy, Zamawiający w trakcie oceny ofert, przy obliczaniu punktacji w kryterium „Okres 

gwarancji” przyjmie do obliczeń maksymalny dopuszczalny okres gwarancji, tj. 36 miesięcy, 

licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.  

18.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona 

najwyżej w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą ilość punktów) .   



21    

18.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.  

  

 

19. Wymagania dotyczące wadium     

19.1. Wysokość wadium  

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przetargowego do dnia i godziny wyznaczonych 

w SIWZ jako termin do składania ofert  w  wysokości:   

  

20.000,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy)   

  
19.2. Forma wadium  

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

19.2.1. Pieniądzu -  

Przelewem na podany niżej rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.   

  

Wadium wnoszone w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie 

uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 

potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem wyznaczonego terminu składania 

ofert.  

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający informuje Wykonawców o konieczności złożenia 

dyspozycji z odpowiednim wyprzedzeniem.  

  

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddz. Bogatynia w Bogatyni,  ul. 

II Armii WP nr 1  

  

numer konta bankowego: 21 1020 2137 0000 9902 0118 2005  

  

z oznaczeniem:   

Przetarg nieograniczony na zadanie pn:   

Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie 

miasta i gminy Bogatynia  

  

19.2.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

kredytowej, z tym  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

19.2.3. Gwarancjach bankowych;  

19.2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych;  

19.2.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).  

19.3. Oryginał poręczenia lub gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy przesłać/złożyć 

do Zamawiającego wraz z ofertą umieszczając w osobnej kopercie wewnątrz oferty z 

zaznaczeniem ”Oryginał wadium przetargowego” w terminie określonym na składanie 

ofert, natomiast kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność  z oryginałem” 

należy dołączyć jako dokument do oferty.  

19.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, 

gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i 

zawierać m.in. następujące elementy:  
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1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku, spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, ubezpieczyciela, podmiotu, o którym mowa w pkt 19.2.5)  

lub instytucji ubezpieczeniowej, udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz 

wskazanie ich siedzib,  

2) dokładne przytoczenie nazwy (przedmiotu) niniejszego postępowania nadanej przez 

Zamawiającego,  

3) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub 

poręczeniem,  

4) kwotę gwarancji i/lub poręczenia,  

5) termin ważności gwarancji i/lub poręczenia,  

6) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego 

zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta 

(Zamawiającego), zawierające oświadczenie, iż:  

a)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy 

Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, lub nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 , co spowodowało brak możliwości wybrania 

oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,  

b)Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania Umowy na warunkach 

określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

c)zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

  

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

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności o których 

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

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

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej.  

.  

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

została wybrana:  

19.6.1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;  

19.6.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  

19.6.3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

19.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

19.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wadium zostanie 

zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, jeżeli było żądane.  

19.9. Wadium niezwłocznie zostanie zwrócone na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert.  

19.10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, 

któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza.  
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19.11. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone z odsetkami wynikającymi  

z rachunku bieżącego Zamawiającego i pomniejszone zostanie o koszty prowadzenia 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

19.12. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje 

odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.  

  

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

20.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.   

20.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

20.3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

20.3.1. Pieniądzu;  

20.3.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

20.3.3. Gwarancjach bankowych;  

20.3.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych;  

20.3.5. 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.  

  

20.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić 

przelewem na konto Zamawiającego numer konta bankowego:   

21 1020 2137 0000 9902 0118 2005  

  

 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddz. Bogatynia w Bogatyni,  

ul. II Armii WP nr 1  

Na przelewie należy umieścić informację:  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zadanie pn  Przetarg nieograniczony na 

zadanie pn:  Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic  i 

chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia  

  

20.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione  w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

20.6.1.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji/lub poręczenia, to dokument ten 

powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące 

elementy:  

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy lub Wykonawców ubiegających się wspólnie o 

udzielenie zamówienia), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia  

(Zamawiającego) oraz wskazanie ich siedzib,  

b) nazwę gwaranta i/lub poręczyciela (banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, instytucji ubezpieczeniowej bądź podmiotu, o którym mowa w ust.  

20.3.5. SIWZ udzielającej gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie jego/ich siedzib,  

c) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania,  

d) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub 

poręczeniem,  

e) kwotę gwarancji i/lub poręczenia,  
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f) sformułowane zobowiązania gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i 

bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie o niewykonaniu lub nienależytym 

wykonaniu Umowy przez Wykonawcę/ Wykonawców  

występujących wspólnie lub roszczeń  z tytułu rękojmi za wady,  

g) terminy ważności zabezpieczenia gwarantujące wypłatę zgodnie z terminami zwrotu 

zabezpieczenia, określonymi w pkt 20.7.1.i  20.7.2.  

Zaleca się przesłanie Zamawiającemu projektu dokumentu mającego stanowić 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy do akceptacji przed wyznaczonym 

terminem podpisania Umowy.   
Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z przypadków wymienionych w pkt 20.6.1. f  

Zamawiający wystąpi do gwaranta/poręczyciela z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty 

stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Żądanie to będzie zawierać 

uzasadnienie faktyczne i prawne; Gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania 

zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak 

również do przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym żądaniem 

gwaranta/poręczyciela może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała 

wezwanie do zapłaty w imieniu Beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania.  

  

20.7. Zamawiający ustala podział zabezpieczenia wykonania umowy na dwie części:  

20.7.1. 70% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania zamówienia oraz uznania 

go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia 

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia ( podpisania protokołu odbioru końcowego 

robót) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane  

  

20.7.2. 30% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie rękojmi za wady. Kwota ta zwracana 

jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady  

  

21.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom   

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 

doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień 

publicznych tj:  odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga na 

orzeczenie KIO.  

W niniejszym postępowaniu - zgodnie z przepisem art.180 ust. 2 - odwołanie przysługuje 

wyłącznie wobec niżej wymienionych czynności:   

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;   

2) wykluczenia wykonawcy z postępowania o  udzielenie zamówienia;  

3) odrzucenia oferty Wykonawcy,  

4) opisu przedmiotu zamówienia,  

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

Zasady i terminy wnoszenia i rozpatrywania odwołań oraz skarg zostały szczegółowo 

określone w dziale VI ustawy.   

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także niżej wymienione przepisy 

Wykonawcze:  

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tj. z 2014r.Dz. U. poz. 964)   

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1118
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1118
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1118
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1118
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1118
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1118
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1118
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2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości  

i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).  

 

 

 

22.  Pozostałe informacje  

22.1. Jawność ofert a tajemnica przedsiębiorstwa:  

22.1.1. Oferty, z zastrzeżeniem pkt 22.1.2, są jawne od chwili ich 

otwarcia.  

22.1.2. Nie podlegają udostępnieniu informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie 

później niż w terminie składania ofert  zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 

oraz wykazał , że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie 

podlegają zastrzeżeniu informacje , o których mowa w art. 86 ust.4 Pzp   

22.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny z tym, że załączniki do protokołu udostępnia 

się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.  

22.3. Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty:  

22.3.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących powiązań, o 

których mowa  w art. 24 ust.1 pkt 23, istniejących między przedsiębiorcami;  

22.3.2. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Stronami negocjacji dotyczących 

treści złożonej oferty oraz dokonywanie w niej jakichkolwiek zmian, z zastrzeżeniem pkt 

22.3.4; 22.3.3.  W przypadku, gdy zaoferowana cena oferty wydawać się będzie rażąco niska  

w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do 

możliwości wykonania zamówienia  a w szczególności będzie niższa o co najmniej 30% od 

wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, lub średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy  o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających 

wpływ na wysokość ceny; Obowiązek wykazania , że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 

spoczywa na Wykonawcy.  

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

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 

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

oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

(art. 87 ust.2 ustawy PZP)  

  

22.4. Uzupełnienie oferty:  

22.4.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego 

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

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności,  o których mowa w art. 25 ust. 1.   

22.4.2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

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

lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

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

oświadczeń lub dokumentów.  

22.4.3. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1119
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1119
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1119
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1119
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1119
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1119
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lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

22.4.5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.  

22.4.6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

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

posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za 

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

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

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  

  

22.5 Wybór Wykonawcy:  

22.5.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:   

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 

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

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 

łączną punktację,   

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty  

4)  unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

22.5.2. W zawiadomieniu skierowanym do wybranego wykonawcy  Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. Termin ten nie będzie dotrzymany  w 

przypadku wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego.  

  

  

22.6  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:  

  

22.6.1.Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy zobowiązany będzie do dostarczenia 

Zamawiającemu :  

1) dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości i jednej z form określonych w SIWZ.  

2) dokumentu stwierdzającego, że  wykazane przez Wykonawcę w ofercie osoby, 

które będą kierowały robotami budowlanymi posiadają wymagane uprawnienia do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - poświadczone za 

zgodność z oryginałem kserokopie uprawnień budowlanych do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalnościach określonych w warunku – ppkt 9.1.2. SIWZ,   

3) aktualne zaświadczenia o przynależności tych osób do Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa lub innych dokumentów zgodnie z opisem zawartym w „UWADZE” do pkt 

9.1.2. SIWZ ( kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).  

4) oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy podpisane przez osobę 

wykazaną w ofercie Wykonawcy do pełnienia tej funkcji;  
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5) polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej ważnej przez cały okres obowiązywania umowy.  

  

22.6.2.Jeżeli Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający potraktuje to jako uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy na 

warunkach określonych w ofercie i na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp zatrzyma  

Wykonawcy wadium. Jednocześnie działając na podstawie art. 94 ust 3 ustawy Pzp 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Pzp.  

Jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów wymienionych w ppkt 22.6.1., Zamawiający 

nie wyrazi zgody na podpisanie umowy w wyznaczonym terminie i wyznaczy dodatkowy 

termin na dostarczenie dokumentów i podpisanie umowy. Wykonawca obowiązany jest 

również do dostarczenia po podpisaniu umowy odpowiednich dokumentów w sytuacji 

zmiany w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dotychczasowych osób na inne.  

  

22.6.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie stawi się na podpisanie 

umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu, 

Zamawiający może uznać, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy, chyba, że 

Wykonawca poinformuje Zamawiającego ( na zasadach określonych w niniejszej SIWZ dla 

porozumiewania się stron) przed jego upływem o uzasadnionej niemożności stawienia się w 

wyznaczonym terminie i zaproponuje  wyznaczenie nowego terminu.  

  

22.6.4. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców   

  

22.6.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia 

umowy,  Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania.  

  

22.6.6. Umowę ze strony Wykonawcy podpisać mogą jedynie osoby do tego 

uprawnione: uprawnienie to wynikać musi bezpośrednio z dokumentów wykonawcy ( np. 

wypis z KRS, umowa spółki) lub też z pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego 

upoważnione.   

W każdym przypadku osoba podpisująca umowę winna okazać Zamawiającemu, w celu 

potwierdzenia swojej tożsamości, dowód osobisty.  

  

  
22.7.  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:  

22.7.1. Termin wykonania zamówienia może ulec skróceniu w przypadku wykorzystania 

całości środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. W opisanym 

przypadku nastąpi wygaśnięcie umowy.   

22.7.2. W przypadku zaistnienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie 

stawka i wartość podatku VAT oraz cena ofertowa brutto i ceny jednostkowe brutto przy 

zachowaniu wartości netto i wartości jednostkowych netto.. Zmiany o których mowa wyżej, 

będą obowiązywały od momentu wejścia w życie zmian dotyczących zmienionej stawki VAT. 

Strona wnioskująca o zmianę umowy, każdorazowo przedkłada drugiej stronie pisemne 

uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany do umowy.  
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23.  Informacje dotyczące powierzenia części zamówienia podwykonawcom   

  

23.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.   

  

23.2. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych żąda 

wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania firm podwykonawców, jak również wartości 

(kwotowej lub procentowej) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcy.  

  

23.3. Zamawiający wymaga podania w Formularzu oferty przez Wykonawcę nazw (firm) 

podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunku udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b tej ustawy.  

  

23.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, 

iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia  

  

23.5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

23.5.1 Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane jest to umowa zawarta w formie 

pisemnej , z określeniem  wynagrodzenia za przedmiot umowy, którym są roboty budowlane 

stanowiące część zamówienia publicznego.  

Winna być zawarta za zgodą Zamawiającego  pomiędzy wybranym przez Zamawiającego 

Wykonawcą a Podwykonawcą, a w przypadku robót budowlanych, także między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.   

  
23.5.2. W treściach umów muszą być zawarte zapisy:  

1) zobowiązujące wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawienia 

protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy wykonawcą, 

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami w okresach rozliczeniowych .   

    W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca 

zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne 

usunięcie.  

2) zobowiązujące Wykonawcę podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do dokonania we 

własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej roboty 

budowlanej.  

  

  

23.5.3. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi nie 

podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 
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0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub dotyczą dostawy materiałów. 

Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

  

  

Szczegółowe wymagania dotyczące  umów w zakresie podwykonawstwa zostały 

określone  w Części III SIWZ – Projekt umowy  

  

 

 

 

 

Załącznik nr 1                         

              

Część II   Formularz ofertowy wraz z załącznikami    
                 

  

OFERTA  

  
                                                           Zamawiający    Gmina 

Bogatynia     ul. 

Daszyńskiego 1             

59-920 Bogatynia  

  
Nazwa Wykonawcy/Lidera .......................................................................................................................  

 ulica ................................................................. nr domu ...................... kod 

..............................  
 miejscowość .................................................... powiat 

................................................................  
 województwo 

...............................................................  
 tel. ............................................., fax. 

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

………………………………………………………….  

  
NIP ....................................,  REGON ...................................................,  

  
zarejestrowana(y) w / wpisany do ……………………………………………………………………  

pod nr…………………………………….  

kapitał zakładowy: …………………………zł. *    

* dotyczy spółek kapitałowych  

Pozostali uczestnicy podmiotu występującego wspólnie*:  

Nazwa Partnera.........................................................................................................................  

      
ulica ................... nr domu .....................kod ...............  
 miejscowość ..................................... powiat 

..............................  
 województwo 

........................................................  
 tel. ............................., fax. 

...........................................  
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NIP ....................................,  REGON ..................................,  

  

zarejestrowana(y) w / wpisany do …………………………………………………………………… pod 

nr…………………………………….  

kapitał zakładowy: …………………………zł. *    

  

* dotyczy spółek kapitałowych  

* W przypadku gdy Wykonawca w postępowaniu o zamówienie publiczne występuje jako samodzielny podmiot należy wpisać  

„nie dotyczy”    

  

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie 

Zamówień Publicznych pod nr 521206-N-2018-2018.; data zamieszczenia: 22.02.2018 

oferujemy wykonanie zadania pn Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty 

nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia, zgodnie z wymogami 

zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za:  

  

wstępne wynagrodzenie brutto  ………………………. zł  

słownie: ………………………………………………………………………………………. zł w 

tym netto: ………………………………………………………………………………….. zł  

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

podatek  wg stawki …….% VAT   

w wysokości  …………………………………...zł  

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

  

Ceny jednostkowe przyjęte do sporządzenia uproszczonej wyceny ofertowej:  

  

L.p.  
  

Zakres (rodzaj) robót  
  

 

Jedn. 

miary  
  

Obmiar  

Wartość 

jednostkowa 

netto 

Wartość całkowita 

netto (obmiar x 

wartość 

jednostkowa 

1.   

Remont cząstkowy nawierzchni 

bitumicznych asfaltowych, mieszankami 

mineralno - asfaltowymi z ręcznym 

obcinaniem krawędzi  

t  100  

  

2.   

Remont cząstkowy nawierzchni 

powierzchniowo utrwalonych, przy użyciu 

asfaltu drogowego, wyboje o gł. 3cm   

m
2
  600 

  

3.   

Remont cząstkowy nawierzchni 

asfaltowych mieszanką mineralno-

asfaltową na zimno  

t  10  

  

4.   
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, 

nadbudowa wykonana betonem  szt.  10  
  

5.   Regulacja pionowa studzienek 

telefonicznych, jw.  

szt.  10    

6.   Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 

wodociągowych, jw.  

szt.  10    

7.   Regulacja pionowa kratek ściekowych 

ulicznych, jw.  

szt.  14    

8.   Wykonanie ławy betonowej zwykłej z 

betonu C8/10 (B-10)  

m³
 
 40    

9.   
Ustawienie krawężnika betonowego 

15x30x100 wraz z wykonaniem ławy m  1000 
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zwykłej z betonu C8/10 (B-10)  

10.   

Ustawienie krawężnika betonowego 

15x30x100 wraz z wykonaniem ławy z 

oporem z betonu C8/10 (B-10)  

m  500  

  

11.   Ustawienie krawężnika łukowego zew., 

wew. betonowego 15x30x100 wraz z 

wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 

(B-10) 

m  20    

 

12.   

Ustawienie krawężników betonowych o 

wym. 20x30cm bez ławy na podsypce 

piaskowej  

m  100  
  

13.   

Ustawienie obrzeży betonowych o 

wymiarach  8x30x100 na podsypce 

piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą 

cementową  

m  800  

  

14.   

Ustawienie obrzeży betonowych o 

wymiarach  6x20x100 na podsypce 

piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą 

cementową  

m  250  

  

15.   

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej( szarej) o gr.  

8cm na podsypce piaskowej, spoiny 

wypełnione piaskiem  

m²  3500  

  

16.   

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej( szarej) o gr.  

6cm na podsypce piaskowej, spoiny 

wypełnione piaskiem  

m²  500  

  

17.   

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej(kolorowej) o gr.  

8cm na podsypce piaskowej, spoiny 

wypełnione piaskiem  

m²  500  

  

18.   

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej(kolorowej) o gr.  

6cm na podsypce piaskowej, spoiny 

wypełnione piaskiem  

m²  200  

  

19.   

Wykonanie nawierzchni z tłucznia 

kamiennego, warstwa górna, gr.  

warstwy po zagęszczeniu 10 m  

m²  1000  
  

20.   
Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 

grubości 8cm na podsypce piaskowej  m²  200  
  

21.   

Remont cząstkowy nawierzchni z kostki bet. 

o wys. 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny 

wypełnione piaskiem  

m²  100  
  

22.   

Koryto wykonywane na całej szerokości 

jezdni i chodników  

mechanicznie w gruncie kat. II –IV, głęb. 

koryta 30cm  

m²  4000  

  

23.   

Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne na 

całej szerokości koryta lub drogi warstwy 

odsączającej z piasku(pospółki), grubość 

warstwy po zagęszczeniu 15cm  

m²  4000  

  

24.   

Wykonanie podbudowy z kruszywa 

łamanego- tłucznia kamiennego grubość 

warstwy po zagęszczeniu 20cm  

m²  4000  
  

25.   Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych  m²  2000    
26.   Mechaniczne zagęszczenie dróg 

gruntowych  

m²  2000    

27.   Ścinanie poboczy mechanicznie, gr. warstwy 

ścinanej 10 cm  

m²  1000    

28.   Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką m³  5    
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wraz z zagęszczeniem   

29.   
Rozebranie krawężników betonowych na 

podsypce cementowo - piaskowej  m  500  
  

30. 
Rozebranie obrzeży betonowych  o wym. 

6x20cx100cm m 200 
  

32.   
Rozebranie obrzeży betonowych  o wym. 

8x30cx100cm  m  500  
  

33.   
Rozebranie ław podkrawężnikowych  z 

betonu m³  20  
  

34.   
Rozebranie chodników z płyt betonowych 

35x35x5 na podsypce piaskowej  m²  500  
  

35.   
Rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych gr. 4cm  m²  500  
  

36.   

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych 

betonowych (trylinki) gr.15cm, spoiny 

wypełnione piaskiem  

m²  200  
  

37.   
Rozebranie nawierzchni z tłucznia 

kamiennego, grubości nawierzchni 15 cm  m²  1500  
  

38.   

Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych 

60x40x10cm. Wypełnienie wolnych 

przestrzeni humusem i obsianie trawą, 

podsypka piaskowa 5 cm  

m²  300  

  

39.   

Ułożenie ścieków z prefabrykowanych 

elementów betonowych o wymiarach 

60x50x15 na podsypce piaskowej, spoiny 

wypełnione piaskiem.  

m  50  

  

40.   

Ułożenie ścieków z prefabrykowanych 

elementów betonowych na podsypce 

piaskowej, gr. 20cm., spoiny wypełnione 

piaskiem.  

m  50  

  

41.   Humusowanie terenu przy grubości warstwy 

humusu 5cm wraz z  

obsianiem trawy  

m²  1000    

42.   

Oczyszczenie rowów z namułu z 

profilowaniem dna i skarp , grubości namułu 

10 cm (w pasie drogowym)  

m  200  
  

43.   

Oczyszczenie rowów z profilowaniem dna i 

skarp , grubości namułu 20 cm (w pasie 

drogowym)  

m  200  
  

44.   Przepusty rurowe pod zjazdami z rur 

betonowych o średnicy 40cm   

m  20    

45.   
Ścianki czołowe z betonu C16/20(B20) dla 

przepustów z rur o średnicy 40cm  szt.  8 
  

46.   

Umocnienie dna rowów i ścieków płytami 

betonowymi chodnikowymi 35x35x5 cm 

ułożonymi na podsypce cementowo-

piaskowej gr.5cm, spoiny wypełnione 

zaprawą cementową,  

m²  50  

  

47.   

Montaż palisady betonowej ø 11cm, wys. 

40cm, na podsypce  

piaskowej, kolor szary  

mb  75  
  

48.   

Montaż palisady betonowej ø 17,5/20cm, 

wys. 100cm, na podsypce piaskowej, kolor 

szary  

mb  25  
  

49.   

Montaż palisady betonowej ø 20cm, wys. 

60cm, na podsypce  

piaskowej, kolor szary  

mb  75  
  

50. Oporniki kamienne o wym. 10x25cm m 50   

51. Chodniki z płyt kamiennych 50x50cm, gr.     
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5cm na podsypce piaskowej, spoiny 

wypełnione piaskiem 

m
2
 25 

52. Chodniki z kostki kamiennej 4/6cm na 

podsypce cementowo-piaskowej w 

wypełnieniem spoin zaprawę cementową 

m
2
 50   

53. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki 

kamiennej nieregularnej o wys. 10cm na 

podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 

wypełnione zaprawą cementową 

m
2
 50   

54.   Frezowanie naw. asfaltowej o gr. 4 cm z 

odwiezieniem kory asfaltowej 

m²  400   

55.   

Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych 

ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa 

wiążąca bitumiczna)   

m²  400  
  

56.   

Wyk. warstwy wiążącej z mieszanki min.-

asf.AC16, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 

cm    

m²  400 
  

57.   

Wyk. warstwy ścieralnej z mieszanki min.-

asf. AC 5 S, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 

cm    

m²  400 
  

58.   Wykonanie przykanalików z rur PVC o 

średnicy 20cm (dł. do 15m) 

m  30   

59.   
 Kanały z rur PVC o średnicy 160mm, 

łączone na wcisk m 15 
  

60.   

Wykonanie studzienek ściekowych o 

osadnikiem bez syfonu szt. 6 

  

61.   

Studzienki kanalizacyjne systemowe o 

średnicy 315-425, zamknięcie rurą 

teleskopową 
szt. 5 

  

62. 

Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o 

średnicy 100mm, gł. ułożenia 100cm m 20 

  

63. 

Odwodnienie liniowe typu D-400 

m 10 

  

  

 

 

Okres gwarancji – KRYTERIUM OCENY OFERT:  

  

Udzielamy ……………miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od dnia 

dokonania odbioru końcowego.  

  

UWAGA!!!  
Wykonawca zobowiązany jest ,w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania oceny ofert, 

zaoferować okres gwarancji w miesiącach, licząc od dnia dokonania odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia. MINIMALNY okres gwarancji, jaki może zaoferować Wykonawca, 

wynosi 24 miesiące. MAKSYMALNY okres gwarancji, jaki zostanie przyjęty przez 

Zamawiającego w trakcie oceny ofert, wynosi 36 miesięcy.  

  

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji, lub zaoferuje okres 

gwarancji krótszy, niż minimalny dopuszczalny okres gwarancji, jego oferta zostanie 

odrzucona.  
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W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy, niż 36 miesięcy, 

Zamawiający dla potrzeb oceny ofert przyjmie maksymalny dopuszczalny okres gwarancji, tj. 

36 miesięcy.  

  

Oświadczam (my), że:  

1. Wykonamy przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie od dnia podpisania umowy 

do dnia 24 grudnia 2018r.  

  

2. Do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

upoważnieni zostali na podstawie pełnomocnictwa (w załączeniu)1:  

1.__________________________________________________  
                   (imię i nazwisko, stanowisko)  

  
2.__________________________________________________  

  
 1/  Należy wypełnić w przypadku, ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy, tj. osoby, której 

upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z dokumentów Wykonawcy załączonych do oferty.  

  

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert.   

4. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:  

*  zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części  

zamówienia:  

a) wykonanie ..................................................................................................   

b) wykonanie ..................................................................................................  
 (  należy  podać  zakres  prac  oraz  nazwę  i  adres  podwykonawcy)  
 
o wartości (kwotowo lub procentowo, jako udział w całości zamówienia)………………………….  
  

*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom  wykonania części zamówienia. * 
Niepotrzebne skreślić  

(Zamawiający nie czyni żadnych zastrzeżeń do zakresu części zamówienia powierzanego 
Podwykonawcom; jednak brak wskazania części zamówienia wg pkt 4 może być 
podstawą do nie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą).  

  

5. * Podajemy nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na  
zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
pkt 2 tej ustawy.  

a) nazwa (firma) podmiotu: ..............................................................................................  
w zakresie spełniania warunku, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 w zakresie 
opisanym w punkcie 9.1. SIWZ;  

* nie powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

Prawo zamówień publicznych.   

* Niepotrzebne skreślić  

  

6. Wadium w kwocie .................... zł zostało wniesione w dniu ..................... w formie  

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

http://www.uzp.gov.pl/ogloszenie_bony/#1
http://www.uzp.gov.pl/ogloszenie_bony/#1
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6.1. Informujemy, że zwrot wadium wniesionego w pieniądzu powinien nastąpić przelewem 

na konto bankowe  nr:    

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

( w przypadku braku informacji o numerze rachunku bankowego, na który zamawiający zwraca wadium 

wniesione w pieniądzu, wadium zostanie zwrócone na ten rachunek bankowy, z którego zostało 

wpłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego)  

  

7. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się przed 

podpisaniem umowy wnieść żądane przez Zamawiającego zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości ..................... zł co stanowi 10% ceny ofertowej brutto            

w formie ............................................, (należy wybrać właściwą formę, dopuszczalne 

formy zostały określone w pkt 20.3 SIWZ)  

  

8. Oświadczam, że przed podpisaniem umowy, dostarczę Zamawiającemu uprawnienia 

budowlane w wymaganych specjalnościach dla osób wskazanych w „Wykazie 

osób” Załącznik nr 5 jak również aktualne zaświadczenia o przynależności 

wskazanych osób do właściwej Izby Samorządu Zawodowego lub innych 

dokumentów zgodnie  z opisem zawartym w „UWADZE” do pkt 9.1.2. SIWZ oraz 

oświadczenia tych osób  o podjęciu obowiązków..  

  

9. Informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr  47, poz. 211 z późn. 

zm.) została zawarta na stronie ........ oferty. W przypadku dokonania zastrzeżenia  do 

oferty należy załączyć uzasadnienie  faktyczne tego zastrzeżenia.       

10. Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej zawartych w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej 

winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium  przepada.  

11. Zatrudniam (zatrudnię) na umowę o pracę wszystkie osoby wykonujące wszystkie 

czynności opisane w pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Obowiązek ten 

dotyczy również podwykonawców, zgodnie z wymogiem zawartym w ppkt. 6.5. SIWZ.  

12. Jesteśmy …………(mikro/małym/średnim) przedsiębiorcą, zgodnie z definicją zawartą  w 

ustawie z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.  

  

  

Niniejsza oferta składa się z następujących dokumentów:  

  

Niniejsza oferta składa się z następujących dokumentów: (Należy 

wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę) :  

1. ..........................................  

2. ..........................................  

3. ..........................................  

4. ..........................................  

5. ..........................................  

6. ..........................................  

7. ..........................................  

8. ..........................................  

9. .......................................... 10. ..........................................  

Oferta składa się z .......... ponumerowanych stron.  
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                                                                   Podpisano .................................................................  
Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

Załącznik nr 2  

  
Wykonawca:  
……………………………………… 

………………………………………  

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez:  
……………………………………… 

………………………………………  

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)  

  

  

Oświadczenie wykonawcy   

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),   

  
  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. 

………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), 

prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:  

  

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  

  

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

pkt 12-23 ustawy Pzp.  

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

pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp  .  
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…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   

  

              …………………………………………  

(podpis)  

  

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

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

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

  

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

  

              …………………………………………  

(podpis)  

  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA:  

  

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

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

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

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.  

  

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

  

              …………………………………………  

(podpis)  

  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

  

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

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  
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…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.   

  

              …………………………………………  

(podpis)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Oświadczenie wykonawcy   

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),   

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

  

  

  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

…………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez  

…………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:  

  

  

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:  

  

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

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

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).  

  

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

  

              …………………………………………  

(podpis)  

  

  

  

  

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:   
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument 

i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….  

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

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

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

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

  

  

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

  

              …………………………………………  

(podpis)  

  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

  

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

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

  

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

  

              …………………………………………  

(podpis)  
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Załącznik Nr 3  

                   

INFORMACJA SKŁADANA NA PODSTAWIE ART.24 ust.11  USTAWY PZP 

  

  

          Wykonawca / wykonawcy …………………………..  

  

                      …………………………..  

  

  

  

Stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) biorąc udział w postępowaniu:  o udzielenie 

zamówienia publicznego na zadanie pn. Bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty 

nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia  
  

niniejszym informuję/my, że:  

- Nie należę/my wspólnie z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym 

postępowaniu, do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) *  

    

- Należę/my, wspólnie z Wykonawcą:  

  

……………………………………………………………………………………………………………  
(podać nazwę wykonawcy)  

  

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  z 

dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2015r. poz.184. ze zm) 

*  

  

* należy zaznaczyć właściwą opcję.   

  

 

........................., dn. .........................                    ...............................................................................  
Podpis osób uprawnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka   
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Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2015r. poz.184.  ze zm) jest mowa 

o grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub 

pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ( konsorcjum) lub w przypadku  spółki cywilnej )powyższy 

dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy lub każdy ze wspólników spółki cywilnej we własnym 

imieniu.  
 

Ww. oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 

Ustawy.  

  

 

Załącznik nr 4  

  

WYKAZ ROBÓT ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM ROBOTOM BUDOWLANYM 

STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z WARUNKIEM OKREŚLONYM 

W PPKT 9.1.1. SIWZ, ZREALIZOWANYCH W OKRESIE PIĘCIU LAT PRZED DNIEM, W  

KTÓRYM UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA OFERT. WYKAZANE ROBOTY MUSZĄ BYĆ 

POPARTE DOWODAMI POTWIERDZAJĄCYMI, ŻE ZOSTAŁY WYKONANE W SPOSÓB 

NALEŻYTY ORAZ WSKAZUJĄCE, CZY ZOSTAŁY WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI  

SZTUKI BUDOWLANEJ I PRAWIDŁOWO UKOŃCZONE  i POTWIERDZAĆ SPEŁNIENIE 

WARUNKU  

  

  

Lp.  Nazwa  
i lokalizacja 

zadania  

Rodzaj i zakres 

wykonanych robót  
Termin rozpoczęcia i 

zakończenia realizacji  
robót  

Wartość brutto 

zrealizowanych robót  

  

Zamawiający  
(nazwa, adres, 

telefon)  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
UWAGA:  
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W przypadku, gdy przedstawiona w „Wykazie wykonanych robót” robota budowlana 

obejmuje szerszy zakres prac, niż robota określona w warunku – pkt 9.1.1. SIWZ, a  

łączna wartość przekracza kwotę: określoną w pkt 9.1.1. SIWZ, wymaga się od 

wykonawcy jednoznacznego określenia w  ww. dokumencie wartości robót związanych z 

robotą budowlaną wymaganą na potwierdzenie spełnienia warunku w pkt  
9.1.1.   

  
  

  

........................., dn. .........................                           .....................................................................  
Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki  
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Załącznik nr 5  

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, O KWALIFIKACJACH OKREŚLONYCH W PPKT 9.1.2. SPECYFIKACJI  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

  

Nazwa Wykonawcy .................................................................................................  

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:  

L.p.  

Imię i Nazwisko  

Pełniona funkcja w 

przedmiotowym 

zamówieniu  
Specjalność i 

zakres 

uprawnień  

Numer 
uprawnień  

i nazwa organu, 

który je wydał  

Informacja o 

podstawie  
dysponowania 

osobami  

Własna*/ 

Udostępniona 

przez inny 

podmiot*  

1.    Kierownik budowy  

  

  

  

  

    

2.      

  

      

  

  

Uwaga:   

1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia 

innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, 

tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych 

osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.   

2. W przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności (lub w przypadku 

osób fizycznych nieprowadzących samodzielnej działalności) należy do oferty dołączyć 

pisemne zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie 

wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia.   

  

  

  

  

........................., dn. .........................                           .....................................................................  
Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki  
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Załącznik nr 6 do SIWZ  

  

  

ZOBOWIĄZANIE  
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia   

  

Ja(/My)  niżej  podpisany(/ni)  ………………….……………..………………  będąc 

upoważnionym(/mi) do reprezentowania:  

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)  

  

  

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

……..……  

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)  

  

  

o ś w i a d c z a m(/y),  

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t. jedn. z Dz. U. z 2017 r. poz.1579), odda Wykonawcy  

  

  

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

 (nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę)  

  

  

do dyspozycji niezbędne zasoby  

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

(zakres udostępnianych zasobów)  

  

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.   

  

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

(nazwa zamówienia publicznego)  

  

przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.   

  

  

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to 2:   

  

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

  

Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą 3:   

  

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

  
………………………………………………..  
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                  
                                                                                      ………………….…………………..………………………  

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli w 

imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)  
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Załącznik nr 7 

  
Wykonawca:  
……………………………………… 

………………………………………  

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez:  
……………………………………… 

………………………………………  

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji)  

  

  

Oświadczenie wykonawcy i niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 

lokalnych  

  

  
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. 

………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), 

prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:  

  

- nie zalegam/zalegam*  z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 

12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016r. poza. 716).  

  

Oświadczam, że informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji.  

   
………………………………………………..  
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                  
                                                                                      ………………….…………………..………………………  

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli w 

imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)  

   

  
*- niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 8  

  

  

WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W  

CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO   

  

  
  
  

  
Lp.  

Rodzaj sprzętu  Rodzaj posiadania (X)  

Własne  

(np. własność, 

dzierżawa, 

najem)  

Udostępniono 

przez inny 

podmiot *  

1  Samochód samowyładowczy ład. 10-20t    

2  Skoczek (mechaniczny)    

3  Lekki walec statyczny lub prowadzany    

4  Piła do cięcia asfaltu i betonu (przecinaki  

z diamentowymi tarczami tnącymi)  
  

5  Koparka lub koparkoładowarka    

6  Kocioł do bitumu lub inne urządzenie umożliwiające 

dowóz mieszanki asfaltowej o temp. umożliwiającej 

jej wbudowanie zgodnie z technologią  

  

7  Remonter drogowy (przeznaczony do wykonania 

remontów cząstkowych uszkodzonych nawierzchni 

bitumicznych)  

  

8  Frezarka do asfaltu    

9.  Rozściełacz do masy asfaltowej     

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

Podpisano ..................................................  
                                                                                                                                            Imiona i Nazwiska, podpisy osób                                                                                                                                                       

upoważnionych do składania                                                                                                                                            oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy   
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III          Projekt umowy  

Nr IZO.272. … .2018.MA  

  

Umowa Nr …….2018  
  

zawarta w dniu … . … . 2018r. w Bogatyni pomiędzy:  

1. Gminą Bogatynia w imieniu, której działa  

 Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia – mgr Andrzej 

Grzmielewicz  zwaną w tekście umowy „Zamawiającym”,  

a  

2. ……………………………………………………. zarejestrowanym/wpisanym………………,  

NIP ……………………., Regon ……………………….., wysokość kapitału zakładowego  w 

całości wpłaconego ……………………..zł, (o ile dotyczy) w imieniu i na rzecz której działa:  

……………………………………………………….. 

zwanym w tekście „Wykonawcą”.  

  

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  w postępowaniu o 

zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 

2017r., poz. 1579 ), strony zgodnie postanawiają:                  

  

§1  

  

PRZEDMIOT UMOWY  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie bieżącego utrzymania dróg oraz 

bieżące remonty nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu został określony w § 4 niniejszej umowy, ofercie 

Wykonawcy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacjach technicznych 

stanowiących integralną część niniejszej umowy.  

3. Materiały i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza 

Wykonawca. Muszą one odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych  do 

obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1332) oraz wymaganiom określonym w załączniku nr 1.  

  

§2 TERMIN REALIZACJI  

  

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do dnia 24 grudnia 

2018r.  

2. Termin wykonania zamówienia może ulec skróceniu w przypadku wykorzystania 

całości środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. W opisanym 

przypadku nastąpi wygaśnięcie umowy.  

 

 

 

 

 

 

§3  

OBOWIĄZKI STRON UMOWY  
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1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1.1. Wykonywanie robót z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych 

urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;   

1.2. Zorganizowanie placu budowy, w tym frontu robót, miejsc składowania materiałów, 

postoju sprzętu, komunikacji, zabezpieczeń i wszystkich innych czynności niezbędnych  do 

właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować 

prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały 

czas trwania realizacji zadania (w ciągu dnia i nocy). Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za teren budowy oraz bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka (terenu) 

na którym prowadzone są roboty od chwili jego przejęcia aż do oddania nawierzchni do 

ruchu bez ograniczeń;  

1.3. Utrzymanie ruchu drogowego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zlecenia 

aż do zakończenia i odbioru końcowego robót;  

1.4. Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac. Utrzymywanie terenu 

robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych 

materiałów, gruzu, ziemi, masy asfaltowej  i odpadów;  

1.5. Współpraca z pionem inwestycyjnym Zamawiającego;  

1.6. Przygotowanie wykonanego zakresu prac i wymaganych dokumentów do dokonania 

odbioru przez Zamawiającego;  

1.7. Zgłaszanie wykonanych robót do odbioru;  

1.8. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami;  

1.9. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;  

1.10. Pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody 

organizacyjno - techniczne stosowane na terenie robót oraz przestrzeganie przepisów bhp   

i ppoż.  

1.11. Oznakowanie drogi (przekazany teren, plac budowy), zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

1.12. Wyposażenie pracowników w odpowiednią odzież ochronną oraz zapoznanie ich ze 

specyficznymi własnościami materiałów użytych w remontach z punktu widzenia ochrony 

zdrowia. Do obsługi sprzętu mechanicznego mogą być dopuszczeni tylko pracownicy mający 

odpowiednie w tym zakresie uprawnienia i są  przeszkoleni.  

1.13. Kontrola jakości materiałów użytych do wykonania zadania objętego niniejszym 

zamówieniem;  

1.14. Zabezpieczenie ruchu w obrębie odcinka, (terenu) na którym prowadzone są roboty 

od chwili rozpoczęcia robót, aż do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń.  

1.15. Zadecydowanie przez wykonawcę (kierownika robót) przed przystąpieniem do robót  

(każdorazowo w zależności od prowadzonych robót) o konieczności przygotowania projektu 

organizacji ruchu w okresie trwania robót, jeżeli zaistnieje taka konieczność Wykonawca ma 

obowiązek przygotować taki projekt i uzgodnić go zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

1.16. Zabezpieczenie przekazanego terenu budowy tzn.:  

a. w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych;  

b. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, wszystkie znaki 

zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 

Zamawiającego.  
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c. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód które mogą zaistnieć  

w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw od 

nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki 

mogą powstać  w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także z ruchem 

pojazdów  

mechanicznych (art. 652 k.c.);  

d. przejęty teren, Wykonawca będzie wykorzystywał jedynie w celu realizacji przedmiotu 

umowy, oznakuje i zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpieczy, uwzględniając 

specyfikę robót oraz znajdujące się na nim obiekty budowlane, urządzenia techniczne, 

będzie dbał o należyty stan i porządek na terenie budowy;  

e. Kierownik budowy zobowiązany będzie do koordynowania realizacji zadań 

zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w 

art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy dnia z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

f. W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy możliwości powstania 

zagrożenia, zobowiązany jest do wstrzymania robót budowlanych i bezzwłocznego 

zawiadomienia o  tym fakcie właściwego organu oraz Zamawiającego;  

1.17. Odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez Wykonawcę przy 

usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi;  

1.18. Posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej  w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na minimalną kwotę w wysokości 

1.000.000,00zł, ważną przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy;  

1.19. Informowanie przedstawiciela Zamawiającego o terminie odbioru robót ulegających 

zakryciu i robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tym fakcie, zobowiązany 

jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót przez 

Zamawiającego, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego;  

1.20. Umożliwianie wstępu na teren wykonywanych robót upoważnionym przedstawicielom 

Zamawiającego.  

1.21. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub  

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;  

1.22. Przestrzeganie przepisów prawa (jako wytwarzającego odpady) wynikających z 

następujących ustaw:  

a) z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.519);  

b) z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018r.,  poz. 21).  

1.23. Przedstawienie na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających poddanie 

odzyskowi lub utylizacji odpadów np. dokument potwierdzający przyjęcie odpadów na 

wysypisko odpadów komunalnych. 1.24. Posiadanie decyzji zatwierdzającej program 

gospodarki odpadami powstałymi  w wyniku prowadzonej działalności.  

1.25. Zabezpieczenie wskazanego przez Zamawiającego niebezpiecznego miejsca na 

drodze w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii 

(sytuacji, zdarzenia) przez Zamawiającego. Przez zabezpieczenie niebezpiecznego miejsca 

rozumie się ustawienie znaków ostrzegawczych informujących o niebezpieczeństwie na 

drodze oraz odgrodzenie niebezpiecznego miejsca w taki sposób, żeby nie powodowało 

zagrożenia na drodze.       

1.26. zapłata wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzysta  

z Podwykonawców.  

1.27 pełnienie funkcji koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych 

wad - w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom,   

  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
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2.1.Dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu przed ich zakryciem;  

2.2.Dokonywanie odbiorów częściowych;  

2.3.Sprawdzanie kompletowanych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych i 

wystawianych faktur;  

2.4.Terminowe regulowanie należności Wykonawcy;  

2.5.Dokonanie końcowego odbioru technicznego przedmiotu umowy.  

  

  

§4  

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY  

  

1.Strony ustalają, iż wstępna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy  

zgodnie z ofertą wynosi – ............................................................ zł brutto   

(słownie złotych: ......................................................................................................................), 

w tym:  

1) wynagrodzenie netto ........................ zł (słownie złotych: ...................................................),                  

2) podatek VAT w wysokości ................. zł (słownie złotych: .............................................), 

wg stawki .... %  

  

2.W okresie obowiązywania umowy Zamawiający będzie dokonywał zamówień poprzez 

udzielanie Wykonawcy zleceń na wytypowane, poszczególne zakresy robót. Zlecenia będą 

określały zakres prac z obmiarem, miejsce lokalizacji oraz termin wykonania. Z uwagi na 

remontowy charakter robót wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot danego 

zlecenia zostanie ustalone przez przemnożenie ilości faktycznie wykonanych i odebranych 

robót przez odpowiednie ceny jednostkowe określone w ust. 4. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość telefonicznego lub e-meil’owego zlecania awaryjnych robót drogowych 

koniecznych do wykonania w trybie pilnym. W takiej sytuacji Wykonawca w trybie 

natychmiastowym ma obowiązek przystąpić do zabezpieczenia miejsca i usunięcia awarii. 

Płatność za wykonane w ten sposób prace zostanie dokonana po wykonaniu i odbiorze 

robót. 

  

3. Wartość wykonanych robót będzie obliczana następująco:  

3.1. Zamawiający przewiduje zwiększenia bądź zmniejszenia ilości robót, o których mowa  

w ust. 2. W celu prawidłowego rozliczenia robót określonych w zleceniu Wykonawca 

każdorazowo sporządzi rozliczenie wykonanych robót w oparciu o ceny jednostkowe 

określone w ust. 4 oraz obmiar powykonawczy wykonanych robót, które po zatwierdzeniu 

przez przedstawiciela Zamawiającego stanowić będzie podstawę do odbioru końcowego 

robót określonych w zleceniu o którym mowa w ust.2 oraz wystawienia faktury.  

3.2. W przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż wymienione i wycenione w 

ust.4,  a konieczne do wykonania danego zakresu robót, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia określonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy, roboty te będą rozliczone kosztorysem 

powykonawczym (przygotowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez przedstawiciela 

Zamawiającego) na podstawie protokołu konieczności i średnich cen czynników produkcji, 

przyjętych  z zeszytów SEKOCENBUD dla województwa dolnośląskiego za dany okres 

wbudowania.   

3.3. W przypadku braku odpowiednich pozycji w zeszytach SEKOCENBUD o których 

mowa wyżej Wykonawca sporządzi indywidualną wycenę powykonawczą i przedstawi do 

zatwierdzenia przedstawicielowi Zamawiającego. Wykonawca po uzyskaniu zatwierdzenia  o 
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którym mowa wyżej dołączy kopie faktur za zakup materiału lub wykonanie usługi, które 

zatwierdzi przedstawiciel Zamawiającego.   

 

 

4. Podstawą sporządzenia rozliczenia będą ceny jednostkowe określone w ofercie, 

przedstawione w tabeli:  

  

L.p.  
  

Zakres (rodzaj) robót  
  

 

Jedn. 

miary  
  

Obmiar  

Wartość 

jednostkowa 

netto 

Wartość całkowita 

netto (obmiar x 

wartość 

jednostkowa 

1.   

Remont cząstkowy nawierzchni 

bitumicznych asfaltowych, mieszankami 

mineralno - asfaltowymi z ręcznym 

obcinaniem krawędzi  

t  100  

  

2.   

Remont cząstkowy nawierzchni 

powierzchniowo utrwalonych, przy użyciu 

asfaltu drogowego, wyboje o gł. 3cm   

m
2
  600 

  

3.   

Remont cząstkowy nawierzchni 

asfaltowych mieszanką mineralno-

asfaltową na zimno  

t  10  

  

4.   
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, 

nadbudowa wykonana betonem  szt.  10  
  

5.   Regulacja pionowa studzienek 

telefonicznych, jw.  

szt.  10    

6.   Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 

wodociągowych, jw.  

szt.  10    

7.   Regulacja pionowa kratek ściekowych 

ulicznych, jw.  

szt.  14    

8.   Wykonanie ławy betonowej zwykłej z 

betonu C8/10 (B-10)  

m³
 
 40    

9.   

Ustawienie krawężnika betonowego 

15x30x100 wraz z wykonaniem ławy 

zwykłej z betonu C8/10 (B-10)  

m  1000 

  

10.   

Ustawienie krawężnika betonowego 

15x30x100 wraz z wykonaniem ławy z 

oporem z betonu C8/10 (B-10)  

m  500  

  

11.   Ustawienie krawężnika łukowego zew., 

wew. betonowego 15x30x100 wraz z 

wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 

(B-10) 

m  20    

12.   

Ustawienie krawężników betonowych o 

wym. 20x30cm bez ławy na podsypce 

piaskowej  

m  100  
  

13.   

Ustawienie obrzeży betonowych o 

wymiarach  8x30x100 na podsypce 

piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą 

cementową  

m  800  

  

14.   

Ustawienie obrzeży betonowych o 

wymiarach  6x20x100 na podsypce 

piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą 

cementową  

m  250  

  

15.   

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej( szarej) o gr.  

8cm na podsypce piaskowej, spoiny 

wypełnione piaskiem  

m²  3500  

  

16.   

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej( szarej) o gr.  

6cm na podsypce piaskowej, spoiny 

m²  500  
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wypełnione piaskiem  

17.   

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej(kolorowej) o gr.  

8cm na podsypce piaskowej, spoiny 

wypełnione piaskiem  

m²  500  

  

18.   

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej(kolorowej) o gr.  

6cm na podsypce piaskowej, spoiny 

wypełnione piaskiem  

m²  200  

  

19.   

Wykonanie nawierzchni z tłucznia 

kamiennego, warstwa górna, gr.  

warstwy po zagęszczeniu 10 m  

m²  1000  
  

20.   
Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 

grubości 8cm na podsypce piaskowej  m²  200  
  

21.   

Remont cząstkowy nawierzchni z kostki bet. 

o wys. 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny 

wypełnione piaskiem  

m²  100  
  

22.   

Koryto wykonywane na całej szerokości 

jezdni i chodników  

mechanicznie w gruncie kat. II –IV, głęb. 

koryta 30cm  

m²  4000  

  

23.   

Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne na 

całej szerokości koryta lub drogi warstwy 

odsączającej z piasku(pospółki), grubość 

warstwy po zagęszczeniu 15cm  

m²  4000  

  

24.   

Wykonanie podbudowy z kruszywa 

łamanego- tłucznia kamiennego grubość 

warstwy po zagęszczeniu 20cm  

m²  4000  
  

25.   Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych  m²  2000    
26.   Mechaniczne zagęszczenie dróg 

gruntowych  

m²  2000    

27.   Ścinanie poboczy mechanicznie, gr. 

warstwy ścinanej 10 cm  

m²  1000    

28.   Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką 

wraz z zagęszczeniem   

m³  5    

29.   
Rozebranie krawężników betonowych na 

podsypce cementowo - piaskowej  m  500  
  

30. 
Rozebranie obrzeży betonowych  o wym. 

6x20cx100cm m 200 
  

32.   
Rozebranie obrzeży betonowych  o wym. 

8x30cx100cm  m  500  
  

33.   
Rozebranie ław podkrawężnikowych  z 

betonu m³  20  
  

34.   
Rozebranie chodników z płyt betonowych 

35x35x5 na podsypce piaskowej  m²  500  
  

35.   
Rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych gr. 4cm  m²  500  
  

36.   

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych 

betonowych (trylinki) gr.15cm, spoiny 

wypełnione piaskiem  

m²  200  
  

37.   
Rozebranie nawierzchni z tłucznia 

kamiennego, grubości nawierzchni 15 cm  m²  1500  
  

38.   

Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych 

60x40x10cm. Wypełnienie wolnych 

przestrzeni humusem i obsianie trawą, 

podsypka piaskowa 5 cm  

m²  300  
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39.   

Ułożenie ścieków z prefabrykowanych 

elementów betonowych o wymiarach 

60x50x15 na podsypce piaskowej, spoiny 

wypełnione piaskiem.  

m  50  

  

40.   

Ułożenie ścieków z prefabrykowanych 

elementów betonowych na podsypce 

piaskowej, gr. 20cm., spoiny wypełnione 

piaskiem.  

m  50  

  

41.   Humusowanie terenu przy grubości warstwy 

humusu 5cm wraz z  

obsianiem trawy  

m²  1000    

42.   

Oczyszczenie rowów z namułu z 

profilowaniem dna i skarp , grubości namułu 

10 cm (w pasie drogowym)  

m  200  
  

43.   

Oczyszczenie rowów z profilowaniem dna i 

skarp , grubości namułu 20 cm (w pasie 

drogowym)  

m  200  
  

44.   Przepusty rurowe pod zjazdami z rur 

betonowych o średnicy 40cm   

m  20    

45.   
Ścianki czołowe z betonu C16/20(B20) dla 

przepustów z rur o średnicy 40cm  szt.  8 
  

46.   

Umocnienie dna rowów i ścieków płytami 

betonowymi chodnikowymi 35x35x5 cm 

ułożonymi na podsypce cementowo-

piaskowej gr.5cm, spoiny wypełnione 

zaprawą cementową,  

m²  50  

  

47.   

Montaż palisady betonowej ø 11cm, wys. 

40cm, na podsypce  

piaskowej, kolor szary  

mb  75  
  

48.   

Montaż palisady betonowej ø 17,5/20cm, 

wys. 100cm, na podsypce piaskowej, kolor 

szary  

mb  25  
  

49.   

Montaż palisady betonowej ø 20cm, wys. 

60cm, na podsypce  

piaskowej, kolor szary  

mb  75  
  

50. Oporniki kamienne o wym. 10x25cm m 50   

51. Chodniki z płyt kamiennych 50x50cm, gr. 

5cm na podsypce piaskowej, spoiny 

wypełnione piaskiem 

 

m
2
 

 

25 
  

52. Chodniki z kostki kamiennej 4/6cm na 

podsypce cementowo-piaskowej w 

wypełnieniem spoin zaprawę cementową 

m
2
 50   

53. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki 

kamiennej nieregularnej o wys. 10cm na 

podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 

wypełnione zaprawą cementową 

m
2
 50   

54.   Frezowanie naw. asfaltowej o gr. 4 cm z 

odwiezieniem kory asfaltowej 

m²  400   

55.   

Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych 

ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa 

wiążąca bitumiczna)   

m²  400  
  

56.   

Wyk. warstwy wiążącej z mieszanki min.-

asf.AC16, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 

cm    

m²  400 
  

57.   

Wyk. warstwy ścieralnej z mieszanki min.-

asf. AC 5 S, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 

cm    

m²  400 
  

58.   Wykonanie przykanalików z rur PVC o 

średnicy 20cm (dł. do 15m) 

m  30   

59.   
 Kanały z rur PVC o średnicy 160mm, 

łączone na wcisk m 15 
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60.   

Wykonanie studzienek ściekowych o 

osadnikiem bez syfonu szt. 6 

  

61.   

Studzienki kanalizacyjne systemowe o 

średnicy 315-425, zamknięcie rurą 

teleskopową 
szt. 5 

  

62. 

Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o 

średnicy 100mm, gł. ułożenia 100cm m 20 

  

63. 

Odwodnienie liniowe typu D-400 

m 10 

  

 

 

5. Ceny określone w ust. 4 są cenami jednostkowymi, kompletnymi, jednoznacznymi  

i ostatecznymi. Zawierają one wszystkie koszty mogące powstać w okresie  wykonywania 

przedmiotu umowy w tym m.in. koszty związane z:   

a. transportem i przyjęciem na zorganizowane wysypisko wytworzonych odpadów;  

b. utylizacją nadmiaru masy asfaltowej;  

c. utylizacją lub zagospodarowaniem wytworzonych odpadów;  

d. robotami przygotowawczymi;  

e. robotami porządkowymi;  

f. wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;  

g. zabezpieczeniem placu budowy z jego oznakowaniem w dzień i w nocy;  

h. zużyciem energii elektrycznej i wody;  

i. nadzorem osób biorących udział w trakcie realizacji zadania;  

j. zabezpieczeniem terenu budowy (także projektu organizacji ruchu) oraz  

k. innymi kosztami wynikającymi z realizacji niniejszej umowy.  

6. Strony ustalają, iż wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za przedmiot 

umowy określony w § 1 niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty jaką Zamawiający 

przeznaczył na finansowanie prac objętych niniejszą umową w budżecie Gminy Bogatynia 

na rok 2018.  

7. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowiązują się do 

podpisania aneksu do umowy, regulującego stawkę i wartość podatku VAT oraz cenę 

ofertową brutto i  ceny jednostkowe brutto przy zachowaniu wartości netto i wartości 

jednostkowych netto.  

  

§ 5 WARUNKI PŁATNOŚCI  

  

1. Rozliczanie robót remontowych będzie odbywało się częściami, po każdorazowym 

wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego zakresu robót określonych w zleceniu, o 

którym mowa w §4 ust.2.   

2. Po wykonaniu i odbiorze zakresu robót określonego w zleceniu, o którym mowa w §4 

ust.2, Wykonawca wystawi i przekaże Zamawiającemu fakturę VAT wraz z protokołem 

odbioru i dokumentami rozliczeniowymi.  

3. Faktury Wykonawcy będą realizowane przez Zamawiającego w formie przelewu na 

rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty 

dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót  

i dokumentami  rozliczeniowymi z zastrzeżeniem ust 6 oraz w przypadku korzystania przy 
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wykonywaniu zamówienia z podwykonawców lub dalszych podwykonawców również 

dokumenty, o których mowa w ust. 4 dotyczące podwykonawstwa.  

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu 

wynagrodzenia, przed datą rozliczenia drugiej i następnych części wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy - kopie faktur podwykonawców i oświadczenia podwykonawców 

dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), których 

termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy) powinny potwierdzać brak zaległości wykonawcy w uregulowaniu 

wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców (dalszych podwykonawców) 

wynikających z umów  o podwykonawstwo jak również protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych w danym okresie rozliczeniowym podpisanych pomiędzy wykonawcą, 

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach 

zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia 

dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.  

5. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi - w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

6. Kwotę zapłaconą podwykonawcy lub złożoną do depozytu sądowego, Zamawiający 

potrąca z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Podwykonawca zobowiązany 

jest udokumentować zasadność wymagalnego wynagrodzenia dokumentami 

potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robot. Szczegółowe zasady zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy zostały określone §12 ust 22 – 26 niniejszej umowy.   

8. Powyższe zasady określone w ust. 4, 5, 6 i 7 mają zastosowanie do rozliczenia 

wynagrodzenia należnego wykonawcy po wykonaniu i odbiorze końcowym zakresu 

rzeczowego przedmiotu umowy.  

9. Wykonawca, jako odbiorcę na fakturze, wskazuje Gminę Bogatynia nr NIP 615-18-10-987.  

10. Do faktur Wykonawca winien załączyć oświadczenie, że osoby określone w pkt.6.5. 

SIWZ wykonujące prace dla Zamawiającego są zatrudnione przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę i Wykonawca nie zalega na ich rzecz z wypłatą należnego 

wynagrodzenia za poprzedni miesiąc. Brak niniejszego oświadczenia stanowić będzie 

podstawę odmowy wypłaty wynagrodzenia.  

  

  

§ 6 ODBIÓR ROBÓT  

  

1. Strony przewidują następujące rodzaje odbiorów robót:  

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu - polegające na sprawdzeniu ilości  i 

jakości wykonanych elementów robót przed ich zakryciem;  

b) odbiory częściowe – polegające na sprawdzeniu ilości i jakości zleconego zakresu robót;  



  56 

  

c) odbiór końcowy – polegający na końcowym sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót.  

2. Celem dokonania odbiorów o których mowa w ust. 1, Zamawiający powoła komisję. 

Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić 

najpóźniej 7 dnia licząc od dnia ich rozpoczęcia.  

3. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierał będzie 

wszystkie ustalenia oraz zalecenia poczynione w trakcie odbiorów.  

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego 

wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.  

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady 

nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając 

odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem 

odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia 

wad.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania zamawiającemu protokołów 

odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcami  

i dalszymi podwykonawcami w okresach rozliczeniowych. W przypadku jeśli w tych 

protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany będzie do 

przestawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.  

  

  

§7 KARY UMOWNE  

  

Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawiania szkód wynikłych  

z niewykonywania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.  

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1). za  przekroczenie terminu wykonania określonego w zleceniu zakresu robót -  w 

wysokości 0,5% wartości tego zlecenia za każdy dzień przekroczenia terminu.  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wartości 

zlecenia za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia ustalonego na usunięcie wad.  

3). za odstąpienie od umowy w trakcie realizacji umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 

15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy.  

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości w wysokości  1 % należnego im wynagrodzenia,  

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - w wysokości w wysokości  0,5 % należnego im wynagrodzenia,  

w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;   

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości  2.500,00 zł. brutto 

za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;  

7) za nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2.500,00 zł brutto za każdą nieprzedłożoną 

kopię umowy lub jej zmiany, z uwzględnieniem zapisów § 12 ust. 17.  

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 

podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie 

- w wysokości 1 000,00 złotych, z uwzględnieniem zapisów § 12 ust. 17.  

9) za nie zgłoszenie podwykonawcy w wysokości 10 000 złotych za każdego 

niezgłoszonego podwykonawcę, z uwzględnieniem zapisów § 12 ust. 17.  
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:  

1) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu zlecenia- w wysokości 0,5% 

wartości zlecenia  za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym 

odbiór powinien być zakończony,  

2) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 15% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy.  

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa 

poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych 

szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym  wykonaniem danego 

zobowiązania umowy przez stronę drugą.  

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę która naruszała postanowienia 

Umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. 

Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary przez Wykonawcę może potrącić należną mu 

karę z należności Wykonawcy. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może 

dochodzić zapłaty na drodze sądowej.  

  

  

§8  

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

  

1. Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie woli dotyczące gwarancji dobrego 

wykonania zobowiązując się, że wykona roboty zgodnie z normami, przepisami i sztuką 

budowlaną.  

2. Dla zapewnienia wykonania robót w sposób i w terminach zgodnych z umową, 

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie .....................  

w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu zamówienia tj. ................... zł.    

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu 

zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do 

pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

4. Zabezpieczenie o którym mowa  w ust. 2  zostanie zwolnione odpowiednio:  

4.1. 30%  w ciągu 14 dni po upływie terminu rękojmi, 4.2. 70% wniesionego 

zabezpieczenia w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym.  

4. W sytuacji, gdy w skutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność      

przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, określonego w §2 ust 1, Wykonawca 

przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający  z 

aneksu do umowy.  

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 20 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.  

  

  

§9  

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI  

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 24 miesiące.   
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2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty 

budowlane i wbudowane materiały zgodnie z zakresem określonym w § 1 na okres 

……..miesięcy .  

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania przez 

Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego robót.   

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem usterek i wad, w tym 

związane z zabezpieczeniem robót, przywróceniem obiektów do stanu pierwotnego, itp.  5. 

W każdym przypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne 

(również w trybie z ust. 6 i 7), okres gwarancji jakości w odniesieniu do danego elementu 

ulega wydłużeniu o okres od zgłoszenia usterki lub wady do czasu podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru z usuwania wad.   

6. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad nadających się do usunięcia 

Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy na to odpowiedni termin.  W 

razie nie usunięcia wad lub usterek w ustalonych terminach, Zamawiający może usunąć je 

na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi. O zamiarze 

usunięcia wad lub usterek Zamawiający powinien powiadomić Wykonawcę co najmniej 7 dni 

wcześniej.  

7. Jeżeli wady wymagają natychmiastowego usunięcia to Zamawiający ma prawo sam 

je usunąć- na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi.   

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody 

powstałe w mieniu Zamawiającego i osób trzecich, które powstały na skutek wad.  

Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania obejmującego zarówno poniesione straty, jak i 

utracone korzyści jakich doznał Zamawiający lub osoba trzecia na skutek wystąpienia wad.   

9. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 

ekspertyz to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego 

koszt. W przypadku jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie występują, to 

Wykonawca będzie miał prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów.   

10. Wykonawca odpowiada za usterki i wady również po upływie okresu rękojmi i 

gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o usterce lub wadzie przed upływem 

tego okresu.   

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia usterki lub wady bez względu na koszt ich 

usunięcia. W przypadku usunięcia usterki lub wady w trybie ust. 6 i 7 Zamawiający obciąży 

Wykonawcę wszelkimi kosztami związanymi z ich usunięciem, a Wykonawca  zwróci mu te 

koszty w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do zapłaty/noty 

obciążeniowej.   

12. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

robót, które powstały na skutek wykonania robót wg wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie 

się od odpowiedzialności następuje wówczas, jeżeli Wykonawca uprzedził Zamawiającego 

(na piśmie) o grożącym niebezpieczeństwie powstania wad, albo jeżeli pomimo dołożenia 

należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.  

  

  

§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

  

Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:  

1.1. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
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odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach;  

1.2. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie określonym  w 

umowie, przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni oraz nie 

kontynuuje ich  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  

1.3. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub 

wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez 

Zamawiającego danej okoliczności.   

1.4. Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania niniejszej umowy.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:   

2.1. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru robót;  

2.2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 

wobec Wykonawcy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obowiązują 

następujące obowiązki szczegółowe:  

4.1. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale  

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na 

dzień odstąpienia;  

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;  

4.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;  

4.4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiorów robót wykonanych  

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada;  

4.5. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 15 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.  

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;  

6. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z 

umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i 

wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie przedmiotu 

umowy  innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.  

  

  

§ 11 UBEZPIECZENIE  

  

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji 

umowy na kwotę w wysokości co najmniej 1.000 000,00zł.  
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2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu kserokopię polisy, a w 

przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę  

3. Wykonawca ma obowiązek, po każdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku 

- innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, przedłożyć 

Zamawiającemu kserokopię polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni kalendarzowych.  

4. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, a w 

przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na 

jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z 

wynagrodzenia Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w 

niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.  

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej 

braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, albo jeśli 

nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku 

- innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, na okres 

wynikający z aneksu do umowy.  

  

§12 PODWYKONAWCY  

  

1. Wykonawca może  powierzyć Podwykonawcom  wykonanie następujących zakresów 

robót objętych niniejszą umową,  wymienionych w złożonej ofercie :  

………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………  

pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania lub Wykonawca nie 

zamierza powierzyć wykonania żadnych robót podwykonawcom .   

2. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego do przedstawienia 

dokumentów potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak 

nie może być krótszy niż 3 dni.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu w terminie 14 dni 

od podpisania niniejszej umowy projektów umów na części robót budowlanych, wskazanych  

w ofercie Wykonawcy, które zamierza zawrzeć z Podwykonawcami wraz ze szczegółową 

dokumentacją obrazującą zakres prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawców.  

3.1. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z podwykonawcą odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny 

podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu 

podwykonawcy do jego reprezentowania.  

3.2. Dokumentacja obrazująca zakres prac przewidzianych do wykonania przez 

podwykonawców bezwzględnie musi odpowiadać zakresowi przedstawionemu przez 

Wykonawcę w toku postępowania o zamówienie publiczne poprzedzającemu zawarcie 

niniejszej umowy.   

4. Podwykonawcy, z którymi Wykonawca zawarł umowę o wykonanie robót objętych 

przedmiotem niniejszej umowy, zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu projektów 

umów na roboty budowlane w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót przez dalszych 
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podwykonawców jeżeli zamierzają część z tych robót powierzyć do wykonania dalszym 

podwykonawcom.   

Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć jednocześnie zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy oraz odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego dalszego podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status 

prawny dalszego podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę  w 

imieniu dalszego  Podwykonawcy do jego reprezentowania. Powyższe zasady dotyczą 

również dalszych podwykonawców.  

5. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  

o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, której przedmiotem są 

roboty budowlane, niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.  

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  o 

podwykonawstwo, w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego.   

7. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 5.  

9.Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

10. W przypadku zamiaru wprowadzenia Podwykonawcy nie zgłoszonego w formularzu 

ofertowym do oferty przetargowej Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem  o 

wyrażenie zgody na zawarcie umowy, której przedmiotem są roboty budowlane. Wykonawca 

do wniosku zobowiązany jest dołączyć dokumenty, o których mowa w  ust 4 niniejszego 

paragrafu.  

11. Zamawiający w ciągu 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę lub 

odpowiednio przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  kompletu dokumentów, o 

których mowa w ustępach poprzednich zajmie stanowisko w przedmiocie wyrażenia zgody 

na wykonanie części robót za pomocą podwykonawcy.  12. Zamawiającemu w przypadku o 

którym mowa w ust. 10 przysługuje prawo pisemnego:   

12.1. wyrażenia zgody na Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;   

12.2. zgłoszenie  sprzeciwu,  co  do  konkretnych  Podwykonawców  lub 

 dalszych Podwykonawców;   

12.3. zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo,  której 

przedmiotem są roboty budowlane, niespełniające wymagań określonych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub gdy projekt ten przewiduje termin 

zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.   

13. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od zgłoszenia Podwykonawcy przez Wykonawcę, 

nie skorzysta z praw zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na 

zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. Przepisy ust. 7, ust. 8,   

ust. 9 stosuje się odpowiednio  

14. Umowa zawarta z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi być sporządzona na 

piśmie pod rygorem nieważności.   

15. W treściach umów muszą być zawarte zapisy:  

1) zobowiązujące Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę do  

przedstawiania zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i  końcowych 
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podpisanych pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami. W 

przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi wykonawca 

zobligowany będzie do przestawienia dokumentu potwierdzającego ich  faktyczne usunięcie 

2) zobowiązujące Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę do dokonania we 

własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminie nie dłuższym 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej roboty budowlanej.  

16. Umowa z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą nie może zawierać postanowień: 1) 

uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę i dalszego podwykonawcę płatności od 

wykonawcy, od zapłaty przez zamawiającego wykonawcy wynagrodzenia obejmującego 

zakres robót wykonanych przez podwykonawcę;  

2) uzależniających zwrot podwykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 

zamawiającego wykonawcy.  

17. Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zamówienia na roboty 

budowlane zobowiązani są do przedłożenia zamawiającemu poświadczonych za zgodność z 

oryginałem umów o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi w 

terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.  

Nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu umowy, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub dotyczą dostawy materiałów. Wyłączenie to nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000zł brutto.  

18. W przypadku umów, o których mowa w ust. 17 termin zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia faktury lub rachunku.  

W przypadku , gdy w umowie termin zapłaty jest dłuższy niż określono powyżej zamawiający 

informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany umowy w tym zakresie pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

19. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, z którymi na zasadach określonych w 

niniejszym paragrafie za zgodą zamawiającego zawarto umowy zyskują status oficjalnego 

podwykonawcy.  

20. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy  

w terminach płatności określonych w zawartej z nim umowie.  

21. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu 

wynagrodzenia, w przypadku jednorazowej płatności przed datą końcowego rozliczenia a 

wprzypadku płatności częściowych przed datą rozliczenia drugiej i następnych części 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy  -  kopie faktur podwykonawców i oświadczenia 

podwykonawców dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym 

podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym.  

Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je 

podwykonawcy powinny potwierdzać brak zaległości wykonawcy w uregulowaniu wszystkich 

wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.  

22. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi - w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na 

roboty budowlane.  
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23. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 22., dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność  z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Podwykonawca zobowiązany jest 

udokumentować zasadność wymagalnego wynagrodzenia dokumentami potwierdzającymi 

należyte wykonanie i odbiór robot.  

24. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 22 

zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji.   

25. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 24, w terminie 7 dni, 

zamawiający może:   

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo   

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo   

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.   

26. Kwotę zapłaconą podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający 

potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

27. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 22, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w 

sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od 

niniejszej umowy  przez Zamawiającego.  

28. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:   

1) powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania  w 

ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom zgodnie z zasadami określonymi  w 

ust 11 - 14 niniejszego paragrafu;  

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie po uzyskaniu zgody 

zamawiającego,   

3) zrezygnować z podwykonawstwa,   

4) zmienić podwykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w ust 11 - 14 niniejszego paragrafu;  

29. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  o 

których mowa w art. 22 ust. 1b tej ustawy, wykonawca jest zobowiązany wykazać 

zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

30. Zmiana podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy zmiana zakresu 

podwykonawstwa nie wymaga zmiany umowy.  

31. Zamawiający może żądać od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi 

uzasadnione podejrzenia, że sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych 

podwykonawcy robót.  
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32. Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia przez wykonawcę 

podwykonawcy w przypadku niewypełnienia przez wykonawcę określonych powyżej 

obowiązków dotyczących podwykonawstwa.  

33. Powyższe zasady mają zastosowanie do dalszych podwykonawców.  

34. Jeżeli zobowiązania podwykonawcy wobec wykonawcy związane z wykonanymi 

robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny 

ustalony w umowie, wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na 

żądanie zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych 

zobowiązań.  

35. Wykonanie robót budowlanych przez podwykonawcę prac w podwykonawstwie nie 

zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków 

niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania 

podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania.  

36. Wysokości kar umownych, z tytułu niewypełnienia obowiązków Wykonawcy w zakresie 

podwykonawstwa została określona w § 7 ust 1 pkt  4 - 9.  

  

  

§13 ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA  

  

1. Nie dopuszcza się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy za wyjątkiem przypadków wymienionych w §2 ust. 2 oraz w §4 ust. 7 

niniejszej umowy;  

2. Zamawiający dopuszcza również możliwość wprowadzenia zmian do umowy w  

przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i 

mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby 

zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby 

dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. 3. Nie stanowi 

zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany: danych 

związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną  

Umowy, danych teleadresowych i rejestrowych, będące następstwem sukcesji uniwersalnej 

po jednej ze stron Umowy.  

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej  w 

postaci aneksu pod rygorem nieważności.  

  

  

§14  

ROSTRZYGANIE SPORÓW  

  

1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy rozstrzygać będzie sąd 

właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.  

  

  

§15  

FORMA UMOWY  

Umowę  sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  
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Wykonawca:                                                                                              Zamawiający:                                  

  

  

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

                                       
Kontrasygnata Skarbnika Gminy:   

  

                                                                                            

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


