SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w trybie przetargu nieograniczonego
na roboty budowlane dla zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza
w m. Ossy – etap I”
nr sprawy ZP.271.1.5.2019
ROZDZIAŁ 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
1.1. Zamawiającym jest:
Nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych
Adres: 42 – 600 Tarnowskie Góry, ulica Pyskowicka 54
Numer telefonu: 032 285 48 62
Numer faksu: 032 285 48 62
Strona internetowa: www.zdp.tgory.pl
Email: zam-publ@zdp.tgory.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00
1.2. Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczono na stronie internetowej w części
„Zamówienia publiczne” (http://www.zdp.tgory.pl).
ROZDZIAŁ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości
szacunkowej zamówienia poniżej 5 548 000 euro.
2.2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.
2.3. Zamawiający dla prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy
Pzp.
ROZDZIAŁ 3. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich
Górach oraz w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016 – 2019.
ROZDZIAŁ 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa
drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w miejscowości Ossy –
etap I.
Zakres rzeczowy obejmuje:
1) Roboty budowlane związane z branżą drogową;
2) Roboty budowlane związane z branżą sanitarną (budowa systemu odwodnienia);
3) Roboty budowlane związane z branżą sanitarną (przebudowa i zabezpieczenie gazociągu);
4) Roboty budowlane związane z przebudową i zabezpieczeniem gazociągu;
5) Roboty budowlane związane z przebudową i zabezpieczeniem sieci teletechnicznych.
6) Roboty budowlane związane z przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznych.
7) zamówienie obejmuje również uzyskanie odpowiednich dokumentów wynikających
z wydanych: zezwoleń, pozwoleń i zgłoszeń niezbędnych do użytkowania zadania
inwestycyjnego objętego przedmiotem zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacje projektowe i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, które stanowią załączniki do
SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami. Zamawiający informuje, że posiada ważny dokument upoważniający Zamawiającego
do rozpoczęcia robót budowlanych.
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Dołączone do SIWZ Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu
zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiary robót nie determinują zakresu prac objętych
przedmiotem zamówienia. Zawarte w Przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować
skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.
4.2. Kody Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008):
Kody CPV:
- 45233000 – 9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad i dróg;
- 45111200 – 9: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne;
- 45230000 – 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych dróg;
- 45231300 – 8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków;
- 45232000 – 2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli;
- 45231220 – 3: Roboty budowlane w zakresie gazociągów;
- 45230000 – 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych.
4.3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917
z późn. zm.):
1) wymóg dotyczy osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie
na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio
związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in.
osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów
budowlanych;
2) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia;
3) w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).
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Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Imię i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji;
4) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we
wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1
czynności;
5) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
4.4. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją
zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.5. Zamawiający zaleca dokonanie wizji na placu budowy przed przystąpieniem do przygotowania
oferty.
4.6. Wymagania dotyczące robót:
1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami,
warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., zgodnie z poleceniami
inspektora nadzoru;
2) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz wymogami niniejszej SIWZ;
3) użyte materiały powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, mieć odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewnioną sprawność eksploatacyjną;
4) użyte w dokumentacji nazwy własne należy traktować jedynie jako element charakterystyki
danego produktu. Wykonawca może zastosować dowolny produkt równoważny, którego parametry
techniczne nie będą gorsze niż wskazane w dokumentacji przetargowej. Zastosowanie produktu
równoważnego wymaga wcześniejszego uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru
inwestorskiego.
4.7. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:
w trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca powinien dbać o porządek na terenie
budowy oraz po ich zakończeniu uporządkować go i doprowadzić do stanu pierwotnego.
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4.8. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla
przedmiotu zamówienia;
2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność
profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia;
3) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
4) spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających
z obowiązujących przepisów prawa.
ROZDZIAŁ 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przewidywany termin wykonania zamówienia:
1) rozpoczęcie: w terminie do 7 dni po zawarciu umowy,
2) zakończenie: do dnia 29.11.2019 r.
ROZDZIAŁ 6. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI
SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
ROZDZIAŁ 7. INFORMACJA
WARIANTOWYCH

NA

TEMAT

MOŻLIWOŚCI

SKŁADANIA

OFERT

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
ROZDZIAŁ 8. INFORMACJA NA TEMAT ZAMÓWIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART.
67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP
1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych określonych w ust. 4.1 SIWZ, stanowiących nie więcej niż 30 %
wartości zamówienia podstawowego.
2. Ewentualne zamówienie zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp, jeżeli zostaną spełnione przesłanki ustawowe oraz w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona
potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten
cel.
3. Warunki udzielenia zamówień: zamówienia zostaną udzielone w trybie zamówienia z wolnej
ręki, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy,
w tym m.in. ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji, zasad rozliczeń, kar umownych.
Podstawą wyceny zamówień będzie przedmiar przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego.
Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę podlegał będzie negocjacjom w zakresie
czynników cenotwórczych (w tym cen jednostkowych materiałów, pracy sprzętu, stawki robocizny,
wysokości narzutu kosztów ogólnych, kosztów zakupu i zysku).
ROZDZIAŁ 9. MAKSYMALNA
LICZBA
WYKONAWCÓW,
ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

Z

KTÓRYMI

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
ROZDZIAŁ 10. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
ROZDZIAŁ 11. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU
Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem
zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp).
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ROZDZIAŁ 12. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY
WSPÓLNEJ ORAZ UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW
12.1. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2) jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona
w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym
termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia;
3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/
upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane
przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców powinno być dołączone
do oferty. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką
samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
Wymóg powyższy nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy
wspólnicy podpiszą ofertę i załączą do oferty umowę spółki cywilnej;
4) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika wykonawcy, jeśli został
ustanowiony);
5) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako
pełnomocnik pozostałych.
12.2. Możliwość zatrudnienia Podwykonawców:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy;
2) Zamawiający nie wskazuje kluczowych części niniejszego zamówienia, które Wykonawca ma
obowiązek wykonywać osobiście;
3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć Podwykonawcy oraz wskazanie nazw (firm) Podwykonawcy, na którego zasoby
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Informacje na temat udziału podmiotu zobowiązanego (Podwykonawcy) lub Podwykonawcy
w realizacji zamówienia należy zamieścić w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ.
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może zmienić inny podmiot lub całkowicie
zrezygnować z innego podmiotu i realizować zamówienie samodzielnie. W związku z tym, że
zmiana albo rezygnacja dotyczy innego podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się,
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca będzie zobowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
4) umowa o podwykonawstwo powinna:
a) spełniać wymagania określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty,
c) przewidywać wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy nie wyższą niż wysokość
wynagrodzenia Wykonawcy za część zamówienia powierzoną do realizacji Podwykonawcy,
d) przewidywać okres gwarancji oferowany przez Podwykonawcę nie krótszy niż okres
gwarancji oferowany przez Wykonawcę.
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Niespełnienie ww. wymagań spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń
do projektu umowy o podwykonawstwo, do projektu jej zmian w terminie 5 dni lub sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 5 dni. Brak zastrzeżeń i sprzeciwu w ww.
terminach oznacza akceptację umowy przez Zamawiającego.
5) Zamawiający ustala zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach. Warunkiem
zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane
roboty jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy,
o którym mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót.
6) umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają
obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, 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 10 000,00 zł.
ROZDZIAŁ 13. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
13.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust.5 pkt 1,4 i 8 ustawy
Pzp,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp,
dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
13.2. Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu, odpowiednio w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu
zamówienia nie wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności
zawodowej. Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający stawia minimalne
warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
a) w celu potwierdzenia posiadania doświadczenia Wykonawcy winni wykazać w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie zrealizowanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na:
- budowie, przebudowie, remoncie drogi o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
o wartości brutto nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł,
- budowie, przebudowie systemu odwodnienia o wartości brutto nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł
- budowie, przebudowie gazociągu o wartości brutto nie mniejszej niż 120 000,00 zł
- budowie, przebudowie sieci teletechnicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 zł
- budowie, przebudowie sieci elektroenergetycznej o wartości brutto nie mniejszej niż 30 000,00 zł
w ramach umów o wartościach i zakresach rzeczowych jak wyżej.
b) w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, za spełnienie
warunku Zamawiający uzna dysponowanie osobami mającymi uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania
robotami budowlanymi:
- w specjalności drogowej – 1 osoba,
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, systemów odwodnienia – 1 osoba,
- w specjalności teletechnicznej, telekomunikacyjnej – 1 osoba,
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych – 1 osoba,
- w specjalności gazociągowej – 1 osoba,
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wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn.zm.), upoważniające do kierowania robotami,
objętymi przedmiotowym zamówieniem.
Dopuszcza się wskazanie jednej osoby przewidzianej do kierowania robotami budowlanymi w
kilku lub wszystkich w/w specjalnościach.
Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej
z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016
r. poz. 65 z późn. zm.). Osoba, o której mowa wyżej winna posiadać biegłą znajomość języka
polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca
na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie
w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco
wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych
zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek.
13.3. Zobowiązanie innego podmiotu.
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w odniesieniu do niniejszego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;
2) Wykonawca, który będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 4
i 8 ustawy Pzp;
4) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
5) Wykonawca, który będzie polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w pkt 1, nie będą potwierdzać spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub będą zachodzić wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w pkt 1.
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Wykonawca polegający na zasobach innego podmiotu zobowiązany będzie do załączenia do oferty
zobowiązania – załącznik nr 8 do SIWZ.
13.4. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy:
1) obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego określone są w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) fakultatywne przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego określone są w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. W szczególności Zamawiający wykluczy
Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp, tj. Wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
2344 z późn. zm.);
b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,
zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania;
c) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15
ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
ROZDZIAŁ 14. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
14.1. Ocena spełniania opisanych w Rozdziale 13 warunków udziału w postępowaniu dokonywana
będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty
i oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie
dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie
aktualnych na dzień składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania po dokonanej ocenie
ofert, przed formalnym poinformowaniem Wykonawców o czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej.
14.3. 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, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
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ROZDZIAŁ 15. INFORMACJE
O
OŚWIADCZENIACH
I
DOKUMENTACH
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
15.1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA
WRAZ Z OFERTĄ
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie
obejmuje informację w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów. Wykonawca
w przypadku gdy powołuje się na zasoby innych podmiotów w tym osób fizycznych nie będących
pracownikami Wykonawcy, w celu wykazania spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu wypełnia ww. informację.
W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja) lub przez spółki cywilne ww. oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
2) Oświadczenie o przesłankach wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 – 8 ustawy Pzp z wykorzystaniem wzoru –
załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie obejmuje oświadczenie dotyczące podmiotu na którego
zasoby powołuje się Wykonawca oraz oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego
podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca. Wykonawca, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wypełnia ww. oświadczenie.
W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja) lub przez spółki cywilne ww. oświadczenie
składa każdy z Wykonawców/wspólników we własnym imieniu.
3) inne dokumenty:
a) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1
do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja) lub przez spółki cywilne należy
złożyć jeden dokument;
b) pełnomocnictwo (oryginał) osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do
podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów; pełnomocnictwo udzielone
liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki
cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
notarialnie za zgodność z oryginałem;
c) dowód wniesienia wadium;
d) Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w ust. 13.3 niniejszej SIWZ, w celu wykazania czy będzie on dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do
ich zasobów, obowiązany jest złożyć „Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia”
z wykorzystaniem wzoru– załącznik nr 8 do SIWZ.
15.2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE
DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT
W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.zdp.tgory.pl
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany
jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z wykorzystaniem
wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. W przypadku składania oferty wspólnej
(konsorcja/spółki cywilne) ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu.
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15.3. WYKAZ
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA – SKŁADANIE NA ŻĄDANIE ZAMAWIAJĄCEGO
Dokumenty te, Wykonawca będzie musiał złożyć na każde żądanie Zamawiającego w terminie
przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zmianami). Wykonawca,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i
miejscu ich dostarczenia. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na wyznaczony
dzień składania żądanych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania po dokonanej ocenie ofert,
przed formalnym poinformowaniem Wykonawców o czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.
Niżej wymienionych dokumentów nie należy składać wraz ofertą:
1) dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca ma niezbędne do wykonania doświadczenie jest
według wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z dowodami
określającymi czy roboty budowlane wskazane w Wykazie robót – załączniku nr 5 do SIWZ 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.
Wykonawcy winni udokumentować zrealizowanie robót budowlanych opisanych w ust. 13.2 pkt 3a
SIWZ. W przypadku, gdy dokument potwierdzający wykonanie robót budowlanych zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie obejmuje różne rodzaje robót
budowlanych, w wykazie robót oprócz wskazania danych z ww. dokumentu Wykonawca winien
wyszczególnić żądaną przez Zamawiającego robotę budowlaną wraz z jej wartością, która jest
wymagana na spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w ust. 13.2 pkt 3a SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) Wykonawcy składający ofertę
wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Jeżeli wykaz lub inne złożone przez Wykonawcę
dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wysokość
tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg
średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane
w Biuletynie Zamówień Publicznych i wskazać w wykazie kwotę dokonanego przeliczania.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona powyższego przeliczenia i nie wskaże w wykazie kwoty
przeliczenia, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP na dzień,
w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
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b) dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, jest Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ. Wykonawcy winni
udokumentować dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia posiadającymi
uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi opisane w ust. 13.2 pkt 3b
SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) Wykonawcy składają
jeden wspólny wykaz osób, którymi dysponują lub będą dysponować;
2) dokumenty wskazujące brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
z art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp Zamawiający będzie wymagał:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt
13,14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym
przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja) lub
spółki cywilne ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub każdy
wspólnik spółki cywilnej, w przypadku spółki cywilnej także dla spółki;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, 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. W przypadku składania oferty
wspólnej (konsorcja) lub spółki cywilne ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających
ofertę wspólną lub każdy wspólnik spółki cywilnej;
d) odpisu 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 Pzp.
W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja) lub spółki cywilne ww. dokument składa każdy
z Wykonawców składających ofertę wspólną lub każdy wspólnik spółki cywilnej;
d) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja) lub spółki cywilne ww. dokument składa każdy
z Wykonawców składających ofertę wspólną lub każdy wspólnik spółki cywilnej według wzoru
określonego w załączniku nr 9 do SIWZ;
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e) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. W przypadku składania oferty
wspólnej (konsorcja) lub spółki cywilne ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających
ofertę wspólną lub każdy wspólnik spółki cywilnej według wzoru określonego w załączniku nr 10
do SIWZ;
f) oświadczenia 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 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.). W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja) lub spółki
cywilne ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub każdy
wspólnik spółki cywilnej według wzoru określonego w załączniku nr 11 do SIWZ.
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 15.3 pkt 2a, 2b, 2c – składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem 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,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w ust. 15.3 pkt 2c, 3b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust. 15.3 pkt 3a
i 2b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
4) Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 15.3 pkt 2a-2f.
5) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy nie
będzie obowiązany składać dokumentów i oświadczeń wymienionych w ust. 15.3 pkt 2a-2f
dotyczących podwykonawcy.
6) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16-20 lub ust. 5 pkt 1-8
ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający
wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

12

ROZDZIAŁ 16. INFORMACJA
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW
Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych informacji:
1) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie, drogą pocztową, za pomocą faksu, pocztą elektroniczną;
2) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do
Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres
Zamawiającego podany w ust. 1.1. niniejszej SIWZ;
3) forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń
o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, pełnomocnictwa oraz
uzupełnień, złożonych na wezwanie Zamawiającego.
4) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do
Zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na nr faksu podany w ust. 1.1.
niniejszej SIWZ, pocztą elektroniczną na adres podany w Rozdziale 17 pkt 2 SIWZ;
5) oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane faksem uważa się za złożone
w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu;
6) domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub emaila podany
przez Wykonawcę w ofercie zostało mu doręczone w dniu wysłania pisma w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego
do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji faxem lub
emailem oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.
7) w przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne
dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne, Zamawiający może zwrócić się
o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej SIWZ sposobów.
ROZDZIAŁ 17. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) sprawy merytoryczne:
imię i nazwisko Krzysztof Bobek
tel.
32 285 48 62
uwagi
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00
2) sprawy formalno – prawne:
imię i nazwisko Krzysztof Kołeczko
tel.
0 32 285 48 62
email
zam-publ@zdp.tgory.pl
uwagi
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00
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ROZDZIAŁ 18. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZĄCYCH

18.1. Wyjaśnienie treści SIWZ:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną
o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego później, niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego (ust. 22.1 niniejszej SIWZ) terminu składania ofert
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek
bez rozpoznania;
3) ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa
w pkt 2, po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
bez rozpoznania;
4) treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone
na stronie internetowej określonej w ust. 1.2 niniejszej SIWZ;
5) nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania;
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
18.2. Modyfikacja treści SIWZ:
1) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treści SIWZ;
2) wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany terminów,
przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone
na stronie internetowej określonej w ust. 1.2 niniejszej SIWZ;
3) wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą
wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawców odnośnie do wcześniej
ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi;
4) jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia,
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian
w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne;
5) jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia,
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” przedłużając jednocześnie termin składania
ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki
określone w art. 12a ust. 1 lub 2 ustawy Pzp;
6) niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „Ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający zamieści
informację o zmianach na stronie internetowej określonej w pkt 1.2 niniejszej SIWZ oraz tablicy
ogłoszeń Zamawiającego.
ROZDZIAŁ 19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
19.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 16.05.2019 r. do godz. 13.00 w wysokości:
100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
19.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilka następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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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 (Dz. U. z 2018 r.
poz. 110 z późn. zm.).
19.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
mBank nr 49 1140 1078 0000 4054 7200 1003.
19.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
19.5. Za datę i godzinę wniesienia wadium w formie pieniądza przyjmuje się datę i godzinę
uznania rachunku Zamawiającego.
19.6. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę.
19.7. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju
nr 14 Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.
19.8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winny zawierać
stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty
wadium zgodnie z warunkami SIWZ następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek
zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
19.9. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie
odrzucona bez rozpatrywania.
19.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
19.11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
19.12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
19.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
19.14. Na mocy art. 46 ust. 4a ustawy Pzp 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 oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
19.15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy Pzp zawarte w art. 45 i 46.
ROZDZIAŁ 20. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
20.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
20.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
20.3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
20.4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym
Zamawiającego.
20.5. 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.
20.6. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
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ROZDZIAŁ 21. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
21.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
21.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
21.3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
21.4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
21.5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
21.6. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób
czytelny.
21.7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
21.8. Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów
znajdujących się w kopercie/opakowaniu – brak takiego opisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.
21.9. Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym
postępowaniu znajduje się w Rozdziale 15 SIWZ „Informacje o oświadczeniach i dokumentach
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia”
21.10. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte, zbindowane) w sposób trwały,
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
21.11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane na Zarząd Dróg
Powiatowych w Tarnowskich, 42 – 600 Tarnowskie Góry, ulica Pyskowicka 54 i opatrzone nazwą,
dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na
zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy
Mickiewicza w m. Ossy – etap I)” Nie otwierać przed 16.05.2019 r. godz. 13.15
21.12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji, np.
przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania
oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
21.13. W przypadku przesyłania oferty pocztą/kurierem Zamawiający zaleca, ze względu
na możliwość uszkodzenia opakowania, zastosowanie dwóch kopert oznakowanych w opisany
powyżej sposób.
21.14. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich
dokumentów składających się na SIWZ, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.
21.15. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
21.16. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
1) wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione
do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, za wyjątkiem pełnomocnictwa, które
powinno być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność
z oryginałem;
2) za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca
jakąkolwiek treść;
3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 12.1 niniejszej SIWZ, kopie dokumentów
dotyczących każdego z tych podmiotów, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
te podmioty;
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4) dokumenty i oświadczenia składane w niniejszym postępowaniu powinny być składane w formie
określonej w § 14 - 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), czyli:
a) oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych
w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale,
b) dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa
w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
c) 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,
d) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej;
5) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym
z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Zamawiający może żądać od
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę
i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu innego niż oświadczenie, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości;
7) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których
mowa w SIWZ;
8) oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymogami
ustawowymi oraz przepisami prawa;
9) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on
zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;
10) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników.
Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać
wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się
składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów;
21.17. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył kosztorysy ofertowe,
na podstawie, których Wykonawca dokonał wyliczenia ceny ofertowej wraz z zestawieniami
robocizny, materiałów i sprzętu. Kosztorysy ofertowe winne być wydrukowane i przedłożone
w opcji „Kalkulacja szczegółowa” i obejmować podstawę wyceny, opis pozycji kosztorysowej,
jednostkę obmiaru, ilość, cenę jednostkową i wartość pozycji. Zestawienia robocizny, materiałów i
sprzętu muszą obejmować nazwę elementu, jednostki miary, ilości, ceny jednostkowe, wartości.
Na stronie tytułowej kosztorysu należy umieścić stawkę roboczogodziny i zastosowane w kosztorysie
narzuty.
Kosztorysy ofertowe sporządzone przez Wykonawcę są materiałem uzupełniającym i powinny
uzasadniać merytorycznie oferowaną przez składającego ofertę kwotę wynagrodzenia i mogą służyć
do rozliczeń wykonanych prac. W przypadku ewentualnego powstania nieścisłości pomiędzy
przedmiarem robót, a kosztorysem ofertowym Wykonawcy, Zamawiający uzna, że w cenie ofertowej
skalkulowane są wszystkie pozycje przedmiaru robót.
Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysy ofertowe są
dokumentami, które będą wykorzystane do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy.
Wyliczone w tym kosztorysie ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita musi być
zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej.
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Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych
dokumentami przetargowymi (dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz STWiOR oraz
inne). Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
21.18. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:
1) wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżonych przez składającego ofertę, w terminie nie
późniejszym niż wyznaczony termin składania ofert;
2) Zamawiający zobowiązuje Wykonawców, aby w przypadku pojawienia się w ofercie informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.), które
Wykonawca będzie chciał zastrzec przed dostępem - zostały one załączone do oferty w sposób,
zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa, w osobnym opakowaniu (kopercie)
z dopiskiem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Tak wydzielonych informacji
Zamawiający nie będzie ujawniał;
3) udostępnianie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek zainteresowanego, po
dokonaniu przez Zamawiającego analizy, czy oferta ta nie zawiera dokumentów zastrzeżonych,
niepodlegających udostępnieniu;
4) Wykonawca nie może zastrzec informacji dokumentów, których jawność wynika z innych aktów
prawnych, w tym min. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp;
5) nie ujawnia się informacji stanowiących 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, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa, tj. że:
a) nie zostały podane do wiadomości publicznej,
b) posiadają wartość gospodarczą (na przykład informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa),
c) Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (uwaga: fakt
złożenia w oddzielnej kopercie zastrzeżonych informacji nie jest wystarczający do wykazania
niezbędnych działań);
6) na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów uzasadniających tajemnicę
przedsiębiorstwa Zamawiający podejmie decyzję w sprawie utrzymania utajnienia lub decyzję
o odtajnieniu.
ROZDZIAŁ 22. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
22.1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 16.05.2019 r. do godz. 13.00 na adres Zarząd Dróg
Powiatowych w Tarnowskich Górach, 42 – 600 Tarnowskie Góry, ulica Pyskowicka 54,
pokój nr 10.
22.2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
22.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian
przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według
takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem
„ZMIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy,
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą
otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz
zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami
wycofanymi nie będą otwierane.
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22.4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.05.2019 r. o godz. 13.15 w siedzibie Zarządu
Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach , pok. 4A.
ROZDZIAŁ 23. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT
23.1. Otwarcie ofert jest jawne.
23.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy)
oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofertowej, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
23.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
www.zdp.tgory.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach;
4) zaoferowane warunki za poszczególne kryteria oceny ofert, które będą podane podczas otwarcia
ofert.
ROZDZIAŁ 24. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
24.1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
24.2. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie poniesie
Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz
warunków i wytycznych stawianych przez Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu
zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym
podatek VAT.
24.3. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszystkie upusty, rabaty
winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była
ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań
w celu jej określenia.
24.4. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem
podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
24.5. Cenę brutto należy podać w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632
następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła
groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać
umowę.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, a bez których nie można wykonać
zamówienia. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy elementy
wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
Cena musi też uwzględniać ryzyko wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. Skutki
finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę zamówienia. Wykonawca musi
przewidzieć wszystkie okoliczności mające wpływ na cenę zamówienia. W związku z powyższym
Zamawiający zaleca dokonanie wizji na placu budowy przed przystąpieniem do przygotowania
oferty w celu sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.
W cenie oferty należy również ująć m.in. koszty: sporządzenia i wdrożenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu, obsługi geodezyjnej i wykonania inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenia
dokumentacji do odbioru końcowego robót, zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu robót
budowlanych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach.
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24.6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć
obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz.2174).
24.7. Zamawiający udostępnia Wykonawcy przedmiary, które traktuje jako dokument informacyjny,
ułatwiający Wykonawcy wycenę. Wykonawca może z nich skorzystać, ale nie ma takiego
obowiązku. Zamawiający przekazał Wykonawcy pełną dokumentację projektową i STWiORB
opisujące przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
ROZDZIAŁ 25. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
25.1. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy,
jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
7) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania
ofertą;
8) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
zamawiający żądał wniesienia wadium;
9) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa,
w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń
i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.),
a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie kryteriów wymienionych
w ust. 25.2.
25.2. W niniejszym postępowaniu kryterium oceny jest:
cena
- 50 %
gwarancja
- 10 %
doświadczenie kierownika budowy
- 20 %
skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia
- 20%
Punktacja końcowa ustalona zostanie w oparciu o wzór: C = Pc + Pg + Pd +Ps
gdzie : Pc – ilość uzyskanych punktów w kryterium cena
Pg – ilość uzyskanych punktów w kryterium gwarancja
Pd – ilość uzyskanych punktów w kryterium doświadczenie kierownika budowy
Ps – skrócenie terminu realizacji zamówienia
C – suma uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa suma punktów uzyskanych w
poszczególnych kryteriach.
A) Kryteria oceny oferty, waga kryterium, sposób punktowania.
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie poniższych kryteriów:
Cena
50 %
Sposób punktowania - Najniższa cena otrzyma najwięcej punktów.
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Gwarancja
10 %
Sposób punktowania – Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji musi wynosić minimum
48 miesięcy - Wykonawca otrzyma wówczas 2,00 pkt. Przy zaoferowaniu okresu gwarancji
na okres od 49 do 59 miesięcy Wykonawca otrzyma 5,00 pkt. Przy zaoferowaniu okresu gwarancji
na okres 60 miesięcy i więcej Wykonawca otrzyma 10,00 pkt. w przedmiotowym kryterium oceny
ofert.
Doświadczenie kierownika budowy 10 %
Wskazana przez Wykonawcę osoba pełniąca funkcje kierownika budowy posiadająca uprawnienia
w specjalności drogowej będzie pełniła swoją funkcję przy realizacji zamówienia objętego
niniejszym postępowaniem i będzie wskazana w Wykazie osób skierowanych do realizacji
zamówienia publicznego – załącznik nr 6 do SIWZ oraz wskazana w umowie. Osoba ta będzie
musiała wykonywać przewidziane dla niej czynności osobiście. Nie dopuszcza się możliwości
zmiany tej osoby za wyjątkiem sytuacji opisanych we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr
12 do SIWZ
Sposób punktowania – W zależności od zaoferowanego okresu pełnienia funkcji kierownika
budowy Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów:
od 0 do 3 roku włącznie
– 0 pkt
powyżej 3 lat do 5 lat włącznie
– 10 pkt
powyżej 5 lat
– 20 pkt
B) Sposób oceny ofert.
Ocena ofert – wybór najkorzystniejszej oferty, zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria
wyboru:
1. Kryterium – cena oferty 50 %
1.1. Punktacja :
Pc = (Cn/Co)*100 pkt * 50 %
gdzie Cn – cena najniższa wśród ofert.
Co – cena ocenianej oferty.
2. Kryterium - gwarancja 10 %
2.1. Punktacja:
Pg = Ilość punktów uzyskanych w kryterium gwarancja gdzie Gb – okres gwarancji powyżej
minimalnego wymaganego (48 miesięcy) w ofercie rozpatrywanej (w miesiącach)
3. Kryterium – doświadczenie kierownika budowy 20 %
3.1. Punktacja:
Pd = Ilość punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie kierownika budowy* 20 %
Dla każdego z kryteriów Zamawiający będzie dokonywał wyliczeń liczby przyznanych punktów
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ps = Ilość punktów uzyskanych w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia* 20 %
Dla każdego z kryteriów Zamawiający będzie dokonywał wyliczeń liczby przyznanych punktów
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę
skrócenia terminu realizacji zamówienia o 15 dni Wykonawca otrzyma 10 pkt. W przypadku
zaoferowania przez Wykonawcę skrócenia terminu realizacji zamówienia o 30 dni Wykonawca
otrzyma 20,00 punktów w przedmiotowym kryterium. W przypadku braku zaoferowania terminu
skrócenia przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca w
przedmiotowym kryterium otrzyma 0,00 pkt.
25.3. 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, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
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25.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
ROZDZIAŁ 26. INFORMACJA
W WALUTACH OBCYCH

NA

TEMAT

MOŻLIWOŚCI

ROZLICZANIA

SIĘ

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.
ROZDZIAŁ 27. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
27.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.
27.2. 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.
Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 i 4 na stronie internetowej.
27.3. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca który powierza wykonanie
części zamówienia podwykonawcom obowiązany jest podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w takie roboty
budowlane, o ile są już znane.
27.4. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć
umowę, podpisaną przez wszystkich partnerów, regulującą współpracę tych podmiotów (np. umowa
konsorcjum, umowa spółki cywilnej), przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być
krótszy niż termin realizacji zamówienia.
27.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy
nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca, który
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
27.6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:
1) 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (fax, email);
2) 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono
przesłane w inny sposób.
27.7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 27.9 SIWZ, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę,
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp upłynął termin do wniesienia odwołania na
czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego
wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
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27.8. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.
27.9. Przed przystąpieniem do podpisania umowy Wykonawca będzie obowiązany do uzupełnienia
dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby wskazane w „Wykazie osób, skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego”, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, następujących dokumentów (w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę kserokopii):
1) uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie;
2) zaświadczeń o przynależności do izby inżynierów budownictwa
lub odpowiedniej decyzji o uznaniu nabytych kwalifikacji zawodowych do wykonywania
działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
ROZDZIAŁ 28. WYMAGANIA
WYKONANIA UMOWY

DOTYCZĄCE

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

28.1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający będzie
wymagał przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 5 % ceny brutto oferty.
28.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
28.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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 (Dz. U. z 2018 r.
poz. 110 z późn. zm.).
28.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy
mBank nr 49 1140 1078 0000 4054 7200 1003.
28.5. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za
częściowo wykonane roboty budowlane.
28.6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
28.7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie
30 % wysokości zabezpieczenia.
ROZDZIAŁ 29. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA,
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

KTÓRE

ZOSTANĄ

29.1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia
publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania
zawarte w SIWZ oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
29.2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy.
29.3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
29.4. Istotne dla stron postanowienia, zgodnie, z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie
publiczne, zawiera wzór umowy określony w załączniku nr 12 do SIWZ. W przypadku wyboru
Wykonawcy nie będącego płatnikiem podatku VAT, zapisy w umowie ostatecznej dotyczące
wynagrodzenia (wynagrodzenie netto, VAT, wynagrodzenie brutto/wynagrodzenie) i jego płatności
(faktura/rachunek) oraz kar (wynagrodzenie brutto/wynagrodzenie) zostaną odpowiednio
dostosowane.
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ROZDZIAŁ 30. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
30.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp.
30.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.
154 pkt 5 ustawy Pzp.
30.3. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy
Prawo zamówień publicznych - "Środki ochrony prawnej". Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp
odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
30.4. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do
ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1091 z późn. zm.);
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym
i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2018 r. poz. 972 z późn. zm.).
30.5. Zgodnie z art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie
dla tej czynności.
3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust.
2.”
Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp
„Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.
ROZDZIAŁ 31. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA
31.1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje
składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego
stanowią załączniki do protokołu postępowania.
31.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
31.3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
31.4. Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie wg poniższych
zasad:
1) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku;
2) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji;
3) udostępnianie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego;
4) udostępnianie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin
jego pracy - urzędowania.
24

31.5. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą
lub faksem, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie
znacząco utrudnione, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki
mogą one być udostępnione.
31.6. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy, Zamawiający
wykonuje odpłatnie (0,25 zł brutto za 1 stronę A4). Fotografowanie dokumentów nie wymaga opłat.
31.7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128) oraz Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz.1025 z późn.
zm.).
32. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 I 14 RODO
32.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich
Górach, 42 – 600 Tarnowskie Góry, ulica Pyskowicka 54;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@zdp.tgory.pl;
3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osobie, której dane osobowe dotyczą posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
32.2. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO
względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne
oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ).
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ROZDZIAŁ 33. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Numer 1 - Formularz ofertowy
Numer 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Numer 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia
Numer 4 - Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
Numer 5 - Wykaz wykonanych robót
Numer 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Numer 7 – Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej
Numer 8 - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
Numer 9 - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp
Numer 10 - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp
Numer 11 - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp
Numer 12 - Wzór umowy
Numer 13 - Dokumentacja projektowa:
1) Projekt wykonawczy: branża drogowa, sanitarna, sieć teletechniczna, sieć
elektroenergetyczna;
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: branża drogowa,
sanitarna, sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna;
3) Projekt stałej organizacji ruchu;
4) Przedmiary robót: branża drogowa, sanitarna, sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna;
DYREKTOR ZARZĄDU
DRÓG POWIATOWYCH
Barbara Myland

Tarnowskie Góry, dnia 30 kwiecień 2019 r.
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ZP.271.1.5.2019
Załącznik nr 1 do SIWZ
Formularz ofertowy
OFERTA

.................................................................
(pieczątka firmy)

………...................., dnia .........................

Dane Wykonawcy:
Nazwa:....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Siedziba: ................................................................................................................................................
Numer telefonu:
.................................................................................................................
Numer faksu:
.................................................................................................................
Email
………………………………………………………………………..
Numer NIP:
.................................................................................................................
Numer Regon
.................................................................................................................
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3200 S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza
w Ossy – etap I” oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz załącznikami do niej.
1. Cenę ryczałtową zgodną z zapisami kosztorysów ofertowych stanowiących załącznik do oferty
za wykonanie przedmiotu zamówienia przedstawiamy poniżej:
a) cena netto ……………………….. zł
słownie: …...................................................................…………………………………......................
………………………………………………..…………………………………………..……………
podatek VAT 23 % …………………………. zł
słownie: ...............................................................................……………………………...…………...
……………………………………………………….……………………………………...…………
cena brutto .…………………….… zł
słownie: ....................................................………………………………………………….…………
……………………………………….………………………………………………………...………
b) okres gwarancji …….. miesięcy.
2. Oświadczam, iż osoba/osoby pełniąca/e funkcje kierownika budowy, posiadająca uprawienia
w specjalności ………………………………………………………………………………………,
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
wyznaczona do realizacji niniejszego zamówienia i wskazana w załączniku nr 6 do SIWZ
„Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego” posiada doświadczenie
kierownika budowy …………...…. rok/lata/lat
3. Termin wykonania zamówienia do dnia 29.11.2019 r. Oferujemy skrócenie terminu realizacji
zamówienia o …………dni.

27

4. Warunki płatności: do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury.
5. Powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
a) nazwa (firma) podmiotu: .........................................................................................................
w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp w zakresie
opisanym w Rozdziale 13 ust. 13.2 pkt 3a SIWZ (doświadczenie);
b) nazwa (firma) podmiotu: ..............................................................................................................
w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp w zakresie
opisanym w Rozdziale 13 ust. 13.2 pkt 3b SIWZ (osoby);
(wypełnić w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w celu spełniania warunków
udziału w postępowaniu przez Wykonawcę)
6. Oświadczam, że zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, zamierzamy powierzyć Podwykonawcy
(nazwa, adres Podwykonawcy) ……………………………………….. wykonanie następującej
części zamówienia: ……......................................................................
(wypełnić w przypadku osobistego spełniania warunków udziału w postępowaniu przez
Wykonawcę)
7. Oświadczenie Wykonawcy:
a) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i załącznikami do niej i nie wnosimy zastrzeżeń.
b) Oświadczamy, że uzyskaliśmy niezbędne informacje, potrzebne do właściwego
przygotowania oferty i nie wnosimy uwag.
c) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
d) Oświadczamy, że załączony do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy,
wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi na rzecz Zamawiającego.
e) Oświadczamy, że jako wykonawca składający ofertę (wspólnicy konsorcjum składający
ofertę wspólną) oraz podmioty, na których zasoby się powołujemy nie podlegamy wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, a odnoszącym się do art. 24 ust. 5
ustawy Pzp. Oświadczamy, że złożymy, na każde wezwanie Zamawiającego i w terminie przez
niego wyznaczonym, oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia podpisane przez
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu tych podmiotów oraz wszystkich
wspólników konsorcjum oraz dokumenty to potwierdzające określone przez zamawiającego
w SIWZ.
f) Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone, na
podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Oświadczamy, że złożymy, na każde wezwanie
Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym dokumenty wymagane przez
Zamawiającego w SIWZ.
g) Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp złożymy w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia
przedstawimy dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

28

8. Wymagane wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), zostało
wniesione w dniu .................... w formie …................................................................
Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium .................................................................
................................................................................................................................................................
9. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy, złożymy zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty zgodnie z warunkami
ustalonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawie Pzp.
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
11. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:
1. ............................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................................
4. ............................................................................................................................................................
5 .............................................................................................................................................................
6. ............................................................................................................................................................
7 .............................................................................................................................................................
8. ............................................................................................................................................................
9. ............................................................................................................................................................

………….……………………………………………
Podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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ZP.271.1.5.2019
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.
„Przebudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy –
etap I”

………...................., dnia .........................

.................................................................
(pieczątka firmy)

Załącznik nr 2 do SIWZ
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.
„Przebudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy”
prowadzonego
przez
Zarząd
oświadczam, co następuje:

Dróg

Powiatowych

w

Tarnowskich

Górach,

1) INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w SIWZ Rozdział 13.

.............................................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego
pełnomocnika)
2) INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w SIWZ Rozdział 13 polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………….................................................……………………………….
w następującym zakresie: ……………...................................................……………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

.............................................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego
pełnomocnika)
3) 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.

.............................................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego
pełnomocnika)
30

ZP.271.1.5.2019
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.
„Przebudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy –
etap I”

.................................................................
(pieczątka firmy)

………...................., dnia .........................
Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą
„Przebudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy –
etap I”
prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, oświadczam, co następuje:
1) OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1, 4, 8 ustawy Pzp.

.............................................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego
pełnomocnika)
2) 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 pkt 1, 4, 8 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………........................

.............................................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego
pełnomocnika)
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3) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………...........................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.............................................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego
pełnomocnika)
5) 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.

.............................................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego
pełnomocnika)
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ZP.271.2.2.2019
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.
„Przebudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy –
etap I”
Załącznik nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.................................................................
(pieczątka firmy)

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

Nazwa Wykonawcy: ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy: ..........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Oświadczam, że należę*/nie należę* do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami,
którzy złożyli odrębne oferty, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798 z późn. zm.), który definiuje grupę
kapitałową jako wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub
przez jednego przedsiębiorcę; w tym również tego przedsiębiorcę.
Wykaz Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty
Lp.
Wskazanie Wykonawcy
W załączeniu dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

...........................................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego
pełnomocnika)
(* niepotrzebne skreślić)
UWAGA
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.zdp.tgory.pl;
(zakładka Zamówienia publiczne; Informacja z otwarcia ofert) informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp - informacja z otwarcia ofert zawierająca nazwy i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 15.2 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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ZP.271.1.5.2019
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.
„Przebudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy –
etap I”
Załącznik nr 5 do SIWZ

.................................................................
................................................, dnia .........................
(pieczątka firmy)
Nazwa Wykonawcy: ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy: ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Lp.

Rodzaj zamówienia
(zakres przedmiotowy)

Wykaz robót budowlanych
Data realizacji
Wartość
zamówienia
zamówienia
rozpoczęcie/
brutto
zakończenie

Podmiot
Miejsce
na rzecz którego
wykonywania
roboty te zostały
zamówienia
wykonane

……………………………………………
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego
pełnomocnika)
Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy wskazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– inne dokumenty (oryginał lub czytelne kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę podpisującego
ofertę, a w przypadku polegania na cudzym doświadczeniu oryginał lub czytelne kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez inny podmiot). W przypadku, gdy dokument potwierdzający wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i ich prawidłowe ukończenie obejmuje różne rodzaje robót budowlanych, w wykazie robót oprócz wskazania
danych z ww. dokumentów Wykonawca winien wyszczególnić żądane przez Zamawiającego rodzaje robót budowlanych wraz
z ich wartościami, które są wymagane na spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który samodzielnie nie dysponuje doświadczeniem, a będzie nim dysponował na podstawie pisemnego zobowiązania
innych podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych
podmiotów (załącznik nr 8).
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ZP.271.1.5.2019
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.
„Przebudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy –
etap I”
Załącznik nr 6 do SIWZ

.................................................................
................................................., dnia .........................
(pieczątka firmy)
Nazwa Wykonawcy: ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy: ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego
Lp.

Nazwisko
i imię

Posiadane uprawnienia

1

2

3

4

Doświadczenie

Wykształcenie

Zakres czynności

Podstawa
dysponowania osobą

Dysponuję*
............................
Będę
dysponował*
Dysponuję*
............................
Będę
dysponował*
Dysponuję*
............................
Będę
dysponował*
Dysponuję*
............................
Będę
dysponował*

(* niepotrzebne skreślić)

..............................................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego
pełnomocnika)
Uwaga:
1.Wykonawca, który dysponuje osobami, wpisuje w wykazie podstawę dysponowania (np. umowa o pracę, umowa
zlecenie itp.)
2.Wykonawca, który samodzielnie nie dysponuje osobami, a będzie dysponował osobami na podstawie pisemnego
zobowiązania innych podmiotów do oddania do jego dyspozycji osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do swojej dyspozycji osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 8)
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ZP.271.1.5.2019
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.
„Przebudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy –
etap I”
Załącznik nr 8 do SIWZ
ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA
w trybie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ……………….……………..……………………………………...…
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:
…………………………….………………………………….…………………………………..……
………..……………………………………………………………………………………………..…
(nazwa i adres innego podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy swoje zasoby)

o ś w i a d c z a m(/y),
że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy –
etap I”
stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz.1579 z późn.zm.) zobowiązuję/emy się w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu udostępnić swoje zasoby Wykonawcy
…………………………………………………………………....………………...…………….……
……….……………………………………………………………………………………………..….
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

1) zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu:
…………………………………………………………………………………………………………
(zakres udostępnianych zasobów w celu potwierdzenia spełniania warunku:
doświadczenie, osoby skierowane do realizacji zamówienia)

2) sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego:
…………………………………………………………………………………………………………
(np. umowa podwykonawstwa, umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy)

3) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego:
…………………………………………………………………………………………………………
(faktyczny zakres udziału innego podmiotu)

4) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego:
…………………………………………………………………………………………………………
(faktyczny okres, przez który inny podmiot udostępni Wykonawcy swoje zasoby)

5) OŚWIADCZENIE INNEGO PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO SWOJE ZASOBY
W ZAKRESIE:
DOŚWIADCZENIE,
OSOBY
SKIEROWANE
DO
REALIZACJI
ZAMÓWIENIA.
Oświadczam, że zrealizuję przedmiot zamówienia w zakresie w jakim udostępniłem swoje zasoby
Wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
………………………………………………..

………………….…………………..………………………

(miejsce i data złożenia oświadczenia)

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

Uwaga
W przypadku korzystania z zasobów więcej niż jednej firmy, powyższe zobowiązanie jest drukiem do wielokrotnego
wykorzystania.
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ZP.271.2.2.2019
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.
„Przebudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy –
etap I”
Załącznik nr 9 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
w trybie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych

.................................................................
(pieczątka firmy)

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

Nazwa Wykonawcy: ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy: ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.* Oświadczam, że wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia
społeczne, składek ubezpieczenia zdrowotne.

2.* Oświadczam, że wobec Wykonawcy wydano prawomocny wyrok sądu*/ostateczną decyzję
administracyjną* o zaleganiu z uiszczaniem podatków*/opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub składek na ubezpieczenia zdrowotne*. Wobec powyższego do niniejszego
oświadczenia załączam/y dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami*/dokumenty potwierdzające zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności*.
(* niepotrzebne skreślić)

............................................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy
lub jego pełnomocnika)

37

ZP.271.2.2.2019
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.
„Przebudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy –
etap I”
Załącznik nr 10 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
w trybie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

.................................................................
(pieczątka firmy)

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

Nazwa Wykonawcy: ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy: ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Oświadczam, że brak jest wobec Wykonawcy orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.

............................................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy
lub jego pełnomocnika)
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ZP.271.2.2.2019
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.
„Przebudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy –
etap I”
Załącznik nr 11 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

.................................................................
(pieczątka firmy)

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

Nazwa Wykonawcy: ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy: ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Oświadczam, że Wykonawca nie zalega 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 2018 r. poz. 1445
z późn. zm.).

............................................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy
lub jego pełnomocnika)
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ZP.271.2.2.2019
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.
„Przebudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy –
etap I”
Załącznik nr 12 do SIWZ
WZÓR UMOWY
zawarta w Tarnowskich Górach dnia ……………..2019 roku pomiędzy nabywcą:
Powiatem Tarnogórskim, ulica Karłuszowiec 5, 42 – 600 Tarnowskie Góry, NIP: 645 251 31 03
Zarządem Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, ulica Pyskowicka 54, który reprezentuje:
Barbara Myland – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, zwanym dalej „Zamawiającym” a:
a ……………………………………… z siedzibą w ……………………………………….…, NIP
……………., REGON …………….
prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do KRS pod nr ……………, reprezentowaną przez:
……………………………………………………..*
a Panem/Panią ………....................………… prowadzącym działalność gospodarczą pn.
„……………………..” z siedzibą w ………………………………………..wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ……………
REGON …………….*
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na
podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity z dnia 20 lipca 2017 r., (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą
Pzp”), ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu …………… roku poz. ………….
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w
Tarnowskich Górach i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca przyjmuje do
realizacji roboty budowlane niezbędne do oddania do użytkowania przewidzianego niniejszą
umową obiektu budowlanego (wraz z uzyskaniem odpowiednich dokumentów wynikających z
wydanych: zezwoleń, pozwoleń i zgłoszeń niezbędnych do użytkowania zadania inwestycyjnego
objętego przedmiotem zamówienia) w ramach zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy –
etap I”
w świetle czego została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót dla następujących robót:
- Roboty budowlane związane z branżą drogową;
- Roboty budowlane związane z branżą sanitarną (budowa systemu odwodnienia);
- Roboty budowlane związane z branżą sanitarną (przebudowa i zabezpieczenie gazociągu);
- Roboty budowlane związane z przebudową i zabezpieczeniem gazociągu;
- Roboty budowlane związane z przebudową i zabezpieczeniem sieci teletechnicznych;
-Roboty budowlane związane z przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznych.
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- zamówienie obejmuje również uzyskanie odpowiednich dokumentów wynikających
z wydanych: zezwoleń, pozwoleń i zgłoszeń niezbędnych do użytkowania zadania
inwestycyjnego objętego przedmiotem zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacje projektowe i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, które stanowią załączniki do
SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami. Zamawiający informuje, że posiada ważny dokument upoważniający Zamawiającego
do rozpoczęcia robót budowlanych.
2. Zakres zadania, o którym mowa w ust. 1, oprócz niniejszej umowy określają:
1) dokumentacja projektowa;
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (w części zawierającej zbiory
wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie
właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości
wykonania poszczególnych robót);
3) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
4) oferta przetargowa Wykonawcy.
Wyżej wymienione dokumenty stanowią integralną część umowy.
Przedmiot umowy musi być wykonany z należytą starannością zgodnie z niniejszą umową,
dokumentacją projektową, STWiORB, Specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej
„SIWZ”), ofertą Wykonawcy, nienaruszającymi niniejszej umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami wskazanymi w ust. 2 powyżej,
rozstrzygająca jest treść niniejszej umowy, a w dalszej kolejności dokumenty zgodnie z kolejnością
wskazaną w ust. 2 powyżej.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją
projektową, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania
przedmiotu umowy określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonanie
przedmiotu umowy określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Zasady rozliczenia tych robót
znajdują się w § 5 ust. 4 umowy, dotyczącym wynagrodzenia.
6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to
np. okoliczności:
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację
wykonanego przedmiotu umowy;
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych;
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów.
Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych
materiałów.
7. Zmiany, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 niniejszego paragrafu, muszą być każdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem.
8. Zmiany, o których mowa w ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu, nie spowodują zwiększenia
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
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9. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robót budowlanych na podstawie niniejszej umowy w przypadku:
a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób
naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących
się na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie
opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę,
b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót,
z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych
okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe
terminy wykonania robót w harmonogramie,
c) gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować
niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę.
§2
Obowiązki stron
1. Obowiązki Zamawiającego:
1) przygotowanie upoważnienia dla Wykonawcy w celu reprezentowania Inwestora przed organami
nadzoru budowlanego w Tarnowskich Górach oraz przed organami określonymi w art. 56 ustawy
Prawo budowlane w terminie do 3 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę danych osoby
upoważnionej niezbędnych do jego sporządzenia;
2) dostarczenie w 1 egzemplarzu dokumentacji projektowej w terminie do 3 dni od daty
przedłożenia przez Wykonawcę kopii oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków;
3) przekazanie kopii dokumentów uprawniających do rozpoczęcia robót budowlanych wraz
z Dziennikami budowy w terminie do 3 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę kopii
oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków;
4) przekazanie placu budowy w terminie do 3 dni od daty przedłożenia przez wykonawcę kopii
oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków;
5) wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody do celów budowy i socjalnych, na
żądanie Wykonawcy;
6) dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy;
7) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmującego przedmiot umowy;
8) dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę.
2. Obowiązki Wykonawcy:
1) przedłożenie w terminie 3 dni od daty podpisania umowy danych osoby upoważnionej do
występowania w imieniu Inwestora przed organami nadzoru budowlanego.
2) przedłożenie w terminie 3 dni od daty podpisania umowy kopii oświadczeń kierownika budowy
o podjęciu obowiązków dla pozwoleń i zgłoszeń budowy stanowiących załącznik do SIWZ.
3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za
jakość zastosowanych do robót materiałów;
4) niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca zorganizuje plac budowy
i wykona wszystkie inne czynności niezbędne do właściwego wykonania prac budowlanych.
Wykonawca zabezpieczy i oznakuje prowadzone roboty oraz zadba o stan techniczny
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca zapewni
bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych
osób oraz podejmie niezbędne środki służące zapobieganiu wstępowi na teren budowy osobom
nieuprawnionym, Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane
w taki sposób, aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach, utrudniać korzystania
z budynków, lokali i ich części.
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W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze,
sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne
przedmioty z terenu budowy. W przypadku stwierdzenia, że teren budowy nie odpowiada wyżej
opisanym warunkom, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie
dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krótszym niż 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie terenu budowy do
należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).
Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących
z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót
budowlanych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili podpisania
protokołu przekazania placu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zadania;
5) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy.
6) po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy
i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia
zgłoszenia zakończenia budowy/zawiadomienia właściwego inspektoratu PINB o zakończeniu
robót.
7) Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo
w postanowieniach niniejszej umowy:
a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania na bieżąco dokumentacji
powykonawczej budowy i przekazanie jej w 1 (jednym) egzemplarzu Zamawiającemu w terminie
odbioru końcowego całego przedmiotu umowy
b) wskazania Kierownika budowy, kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, SIWZ,
c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji
niniejszej umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem niniejszej
umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,
e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli
spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej, STWiORB i SIWZ,
f) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez
Zamawiającego lub Wykonawcę,
g) zgłaszania gotowości do przeprowadzenia odbiorów, o których mowa w § 4 niniejszej
umowy i brania udziału w wyznaczonych terminach w tych odbiorach,
h) utrzymywania porządku na terenie budowy,
i) stosowania się do poleceń Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego
potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,
j) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy,
k) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych
w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji,
l) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy,
m) Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązuje się przestrzegać obowiązków
nałożonych na Zamawiającego, a wynikających z odrębnych decyzji – np. pozwolenia
wodnoprawnego, decyzji środowiskowych, pozwoleń, zezwoleń na realizację itp.
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n) elementy zniszczone podczas robót, a przeznaczone do ponownego wbudowania (włazy,
studzienki, zasuwy, obrzeża, kostka itp.) Wykonawca winien jest wymienić na nowe na swój koszt
lub zostanie mu to potrącone z należnego wynagrodzenia.
o) wszelkie prace nad czynnymi sieciami, w szczególności kolizje Wykonawca będzie
wykonywał za uprzednim powiadomieniem gestorów sieci, na ich warunkach i na swój koszt.
8) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność,
w związku z realizacją niniejszej umowy.
9) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny w dacie odbioru
końcowego przedmiotu umowy;
10) Wykonawca przygotuje obiekt i wymagane dokumenty łącznie z dokumentacją powykonawczą
do dokonania odbioru przez Zamawiającego;
11) Wykonawca zapewnieni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
12) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających
z następujących ustaw:
a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn.
zm.),
b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.).
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie;
13) Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych
stanowiących przedmiot Umowy, chyba że warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonywanie
określonego rodzaju robót. Jeżeli wymaga tego technologia robót, Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia robót przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W przypadkach prowadzenia robót na
terenach chronionych akustycznie, roboty mogą być prowadzone w godzinach określonych przez
Zamawiającego lub przez stosowny organ. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak
możliwości wykonywania robót wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwłocznie po
wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót.
14) Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:
a) Dziennik budowy,
b) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
c) pozostałe dokumenty budowy określone przepisami prawa lub wymaganiami
Zamawiającego,
15) Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) projektu tymczasowej organizacji ruchu,
b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,
c) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
d) informacji o wytwarzanych odpadach,
e) dokumentacji powykonawczej.
16) Wykonawca zawiadomi o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach;
17) Obsługa geodezyjna:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie
w terenie wszystkich części robót,
b) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na swój koszt obsługę geodezyjną zgodnie
z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,
c) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące
rejestrowania czynności geodezyjnych,
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18) Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy złoży kosztorys ofertowy, na podstawie,
którego dokonał wyliczenia ceny ofertowej. Będzie on stanowić załącznik do umowy. Kosztorys
ofertowy winien być wydrukowany i przedłożony w opcji „Kalkulacja szczegółowa”. Wyliczone
w kosztorysie ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita musi być zgodna
z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych składników cenotwórczych
(R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych. Tak
opracowane kosztorysy będą podstawą do rozliczania: „dodatkowych robót budowlanych”
wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego”, w sytuacji gdy umowa
zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
19) Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot niniejszej
umowy:
a) Wykonawca wykona i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia w 2 egzemplarzach w
terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy, uwzględniający
wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem umowy. Harmonogram musi zawierać wszelkie
koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy z ich
podziałem na poszczególne elementy robót, które mogą stanowić osobny element odbioru
częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów;
b) harmonogram będzie uwzględniał w szczególności:
- kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot
niniejszej umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia elementów robót
składających się na przedmiot Umowy, co najmniej na poziomie określonym przez Inspektora
nadzoru Zamawiającego,
- szacowanie przerobu i płatności (brutto) za elementy robót,
c) o ile, w ocenie Zamawiającego, przedłożony do zatwierdzenia lub zatwierdzony
harmonogram nie spełnia wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, STWiORB, dokumentacji
projektowej lub niniejszej umowie, Zamawiający może wnieść do niego uwagi odpowiednio
w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia Harmonogramu lub niezwłocznie po stwierdzeniu
nieadekwatności harmonogramu, a Wykonawca w takim przypadku jest zobowiązany do
sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych harmonogramu
uwzględniającego te uwagi.
d) o ile Zamawiający nie wniesie uwag do przedłożonego harmonogramu w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania, harmonogram uważa się za zatwierdzony; Zamawiający może
zatwierdzić przedłożony harmonogram w terminie krótszym niż 3 dni robocze od daty jego
przedłożenia.
e) harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą składane w wersji papierowej według
wzoru określonego w SIWZ lub w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
f) Wykonawca i Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę zatwierdzonego
Harmonogramu.
20) procedury bezpieczeństwa:
a) Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie
przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy,
b) do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny
koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu,
c) Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż do dnia zgłoszenia
rozpoczęcia robót do właściwego inspektoratu PINB.
21) Organizacja ruchu:
a) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, wprowadzenia, utrzymywania organizacji
ruchu na czas prowadzenia robót oraz do jego całkowitej likwidacji wraz z demontażem
oznakowania po zakończeniu robót,
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b) przygotowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz
poniesienie kosztów wykonania tej dokumentacji leży po stronie Wykonawcy. Organizację ruchu
należy wykonać w sposób zapewniający dogodny objazd dla ruchu ciężkiego i autobusowego oraz
osobowego. W trakcie trwania prac należy zapewnić dojazd do posesji,
c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie
miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie
w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót;
22) zabezpieczenie dróg, obiektów inżynierskich i terenów przyległych:
a) Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg
i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą
spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców,
w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów
podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy,
b) Wykonawca zapewnia, że wykonywane roboty i towarzyszące im instalacje nie spowodują
szkód lub zakłóceń w połączeniach komunikacyjnych takich, jak drogi gminne, powiatowe
i wojewódzkie. Wykonawca weźmie zwłaszcza pod uwagę ograniczenia dotyczące dopuszczalnego
ciężaru lub obciążenia przy wyborze tras dojazdowych i rodzaju pojazdów dostawczych.
W przypadku nie stosowania się do obowiązujących na drogach ograniczeń tonażowych
Wykonawca zobowiązany jest do bezwarunkowej naprawy wszystkich stwierdzonych na nich
szkód;
23) Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do wszystkich osób, których dane osobowe przekaże
do Zamawiającego, w celu realizacji niniejszej umowy, spełnić obowiązek informacyjny
wynikający z przepisów artykułu 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić, by obowiązek ten był wykonywany także przez wszystkich
podwykonawców.
§3
Termin wykonania
Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy:
1) rozpoczęcie: w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy;
2) zakończenie do dnia 29.11.2019 r.;
§4
Odbiory
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego będzie
bezusterkowe wykonanie elementów i całego przedmiotu umowy objętego niniejszą umową,
potwierdzone odpowiednio protokołami odbiorów częściowych i protokołem odbioru końcowego.
Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia
realizacji przedmiotu umowy.
2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu.
3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega
zakryciu.
4. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia
gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do Dziennika budowy.
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6. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót,
a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.
7. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za
wykonane elementy robót.
8. Roboty budowlane, dla których strony ustalą odbiory częściowe elementu, Wykonawca
każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru
bezzwłocznie, tak, aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania
odbioru częściowego elementu Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego
niezbędne dokumenty dotyczące odbieranego elementu robót, określone w § 7 ust. 2 niniejszej
umowy.
9. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego.
10. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.
11. O terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców,
przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.
12. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbioru. Wykonawca traci jednak prawo
do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.
13. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego
w próbach i sprawdzeniach. Wykonawca ma również obowiązek przed zgłoszeniem gotowości do
odbioru końcowego sporządzić i uzyskać wszystkie dokumenty formalne tj.:
1) dokumentację powykonawczą,
2) pozwolenie na użytkowanie dla obiektów objętych zezwoleniem na realizację inwestycji
drogowej oraz pozwoleniem na budowę jeżeli będzie wymagane,
3) zgłoszenie do użytkowania obiektów (sieci) nie wymagających pozwolenia na użytkowanie wraz
z uzyskaniem akceptacji PINB, że zgłoszenie zostało przyjęte bez sprzeciwu,
14. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru,
określone w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia
właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych,
świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne, świadectwa wykonanych prób
i atesty, dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy oraz
inwentaryzację geodezyjną. Niniejsze dokumenty winny być zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
15. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
16. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo
zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:
1) nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy;
2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję.
O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół
z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania
zapłaty należnego wynagrodzenia.
17. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty
lub uszkodzenia przedmiotu umowy.
18. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania,
to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
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19. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:
1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając
odpowiedni termin, fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru
w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad;
2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej
i technicznej,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać
w wyznaczonym terminie wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do
naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych
w § 9 niniejszej umowy,
c) odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku niewykonania po raz drugi
przedmiotu umowy w ustalonym terminie, o którym mowa w ust. 19 pkt 2b niniejszego paragrafu.
20. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane
niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest
niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku
koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
21. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej:
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji odbiorowej oddzielnie dla każdej
branży (i wydanych pozwoleń, zezwoleń, zgłoszeń) w 2 egzemplarzach w wersji papierowej.
Kompletna dokumentacja odbiorowa musi posiadać spis treści, wykaz załączników oraz oznaczenie
każdego załącznika w celu identyfikacji. Całość dokumentacji odbiorowej będzie podzielona na
działy i będzie spięta w teczkach lub segregatorach wg określonej systematyki zawierającej:
1) pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie do użytkowania do PINB przyjęte bez sprzeciwu,
/zatwierdzenie wdrożonej organizacji ruchu itp. w zależności od specyfiki danej branży/ opcjonalnie;
2) kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę, zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
zgłoszeń zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub innych
dokumentów sankcjonujących wydanie zgody na wykonanie robót budowlano montażowych
w świetle przepisów szczegółowych;
3) oryginał/kserokopia dziennika budowy;
4) mapy geodezyjne powykonawcze z pieczątkami potwierdzającymi wniesienie do zasobu
geodezyjnego przez Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej;
5) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego sporządzania dokumentacji powykonawczej
dokumentującej wszystkie zmiany dokumentacji wskazane w SIWZ oraz zmiany które nastąpią
w trakcie trwania robót. Po stronie Wykonawcy jest również wykonanie części rysunkowej
dokumentacji do zatwierdzenia przez projektanta świadczącego nadzór autorski (nadzór autorski po
stronie Zamawiającego). Pozyskanie podkładów mapowych jest po stronie Wykonawcy;
6) oryginał oświadczenia Kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) o uporządkowaniu terenu budowy i terenów sąsiednich jeżeli w trakcie prac konieczne było
wejście na nie,
c) o wbudowaniu materiałów i wyrobów budowlanych zgodnie z projektem budowlanym
i Ustawą o wyrobach budowlanych;
7) oryginał/kopia projektu budowlanego powykonawczego - podpisany przez Kierownika
budowy/Kierowników robót;
8) wykaz zmian istotnych (jeżeli miały miejsce) z załącznikiem graficznym, podpisany przez
Kierownika budowy, Kierownika robót odpowiedniego do charakterystyki branży, której dotyczy
zmiana, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową
legalizację tych zmian;
9) protokoły z badań wykonanych w trakcie realizacji obiektu.
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§5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają wynagrodzenie netto w wysokości ……….… zł (słownie: ………………),
podatek VAT w wysokości 23 % co stanowi kwotę ………… zł (słownie: …….…………………),
brutto w wysokości ………. zł (słownie: …………………………………….………………..…….).
2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w ofercie
Wykonawcy i jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa
w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, a bez których nie można
wykonać przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje również m.in. koszty sporządzenia i
wdrożenia projektu tymczasowej organizacji ruchu, koszt obsługi geodezyjnej i wykonania
inwentaryzacji powykonawczej, koszt sporządzenia dokumentacji do odbioru końcowego robót,
koszt zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach.
3. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wysokości wynagrodzenia przedstawionego w ust. 1,
za wyjątkiem okoliczności zawartych w § 10 ust. 5 i 6, § 17.
4. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposób
obliczenia kwoty, która będzie potrącona Wykonawcy, będzie następujący:
1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie ofertowym nastąpi
odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu umowy;
2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w kosztorysie
ofertowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie ustalenia przez
Zamawiającego i Wykonawcę procentowego stosunku niewykonanych robót i odliczone od ogólnej
wartości przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny,
dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę w oparciu o KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe
ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonego przez Zamawiającego.
§6
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
wynagrodzenia brutto podanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: ……………… zł
(słownie: …………...………………………………) w formie …………………………………..….
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w Rozdziale 28 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokości.
3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Pzp. Kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wartości zabezpieczenia.
4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
5. Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet ewentualnych kar umownych, co niniejszym
Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.
6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 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 wykonane roboty.
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7. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3 niniejszej umowy
wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, 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. W przeciwnym razie Zamawiający ma
prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z płatności za wykonanie
przedmiotu umowy.
§7
Warunki płatności
1. Rozliczanie robót będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej za
wykonane elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez
Zamawiającego.
2. Faktury częściowe wystawione będą po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru danego
elementu robót, a regulowane w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem n/w dokumentów:
1) z protokołem odbioru częściowego wykonanego elementu robót, podpisanego bez zastrzeżeń
przez Zamawiającego. W protokole wyszczególnione będą wydzielone elementy robót
budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą
załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych
Podwykonawców w ramach odbieranego elementu robót;
2) z kopiami faktur lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,
3) z kopiami dowodów potwierdzających zapłatę należności Podwykonawcy i dalszemu
Podwykonawcy. Warunki zapłaty określono w § 14 ust. 18 niniejszej umowy.
Wszystkie kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
uprawnionego do tego celu przedstawiciela Wykonawcy.
3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową,
wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego bez zastrzeżeń przez
Zamawiającego. Faktura końcowa regulowana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
§8
Rękojmia i gwarancja
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady
przedmiotu umowy przez okres 5 lat od daty odbioru końcowego, na zasadach określonych w KC.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot
umowy, gwarancji jakości na okres …. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego, zgodnie
z ofertą Wykonawcy.
3. Bieg okresu rękojmi oraz gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru
końcowego przedmiotu umowy.
4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające
z nieodpłatnego serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia.
mające wpływ na trwałość gwarancji producenta na zasadach i w zakresie określonym przez
producenta chyba, że Zamawiający wskazał inny sposób i warunki serwisowania i konserwacji.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może
powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krótszego niż 21 dni.
6. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym
w ust. 1 i 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
9. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny
w dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy.
10. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy
protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.
11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkowników
i inwestora w okresie trwania gwarancji i rękojmi wad w terminie 14 dni kalendarzowych a wad
szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji w ciągu 2 dni roboczych od dnia
otrzymania zgłoszenia.
12. Jeżeli usunięcie wady ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni,
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiające
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin z uwzględnieniem możliwości prawnych,
technologicznych i sztuki budowlanej.
13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub
technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
§9
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;
2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki;
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy
dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
4) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 13 ust. 1 niezatrudnionej na umowę
o pracę – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy taki przypadek;
5) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 14 dni
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy
rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót;
6) za brak obecności na naradach koordynacyjnych kadry kierującej, odpowiednio kierownika
budowy, kierownika robót – w wysokości 500 zł za każdą osobę z kadry kierowniczej za każdą
naradę,
7) za przekroczenie terminu określonego w § 2 ust. 2 pkt 19 lit.a niniejszej umowy dotyczącego
wykonania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowego - w wysokości
500 zł za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji
przedstawionej w art. 145 ustawy Pzp.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na podstawie przepisów
prawa cywilnego.
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4. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie mogą się kumulować.
5. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaty kar umownych określonych powyżej
w ust. 1 pkt 2-4 także w przypadku odstąpienia od umowy.
6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych
terminów.
7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów.
8. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte
w wyznaczonym terminie.
9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za
wykonany przedmiot umowy.
§ 10
Zmiana umowy
1. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany kluczowych specjalistów:
1) Wykonawca może dokonywać zmiany kierownika lub kierowników robót, przedstawionych w
ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego
specjalistę. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika lub kierowników robót
w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kluczowego specjalisty,
b) niewywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy,
c) jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji);
2) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna,
że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy;
3) w przypadku zmiany kierownika robót, nowy kierownik robót musi spełniać wymagania
określone dla danego specjalisty i posiadać doświadczenie nie mniejsze niż doświadczenie
kierownika wskazanego w ofercie.
4) Wykonawca obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem
Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.
2. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia
Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu
umowy, w wykonaniu następujących zobowiązań:
1) przekazania terenu budowy;
2) przekazania dokumentów budowy (dokumentu upoważniającego do rozpoczęcia robót
budowlanych, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych dokumentów
wymaganych przepisami, do których Zamawiający jest zobowiązany);
3) przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji;
4) zapewnienia możliwości poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy;
5) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosku o dokonanie prób dodatkowych nie
objętych umową;
6) zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie;
7) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się
przypisać Zamawiającemu, lub innemu Wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego
na terenie budowy.
3. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia,
jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
w przypadku:
1) zawieszenia robót przez Zamawiającego;
2) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji robót określonej: Umową,
normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli
konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
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3) konieczności zmian dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek Zamawiającego,
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu
realizacji umowy,
4) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność,
5) gdy przy dochowaniu przez Wykonawcę należytej staranności wystąpią opóźnienia
w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są
zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
6) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
7) siły wyższej.
4. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli
Zamawiający udowodni, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
5. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia – w przypadku zmiany
ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) - w takim przypadku obniżenie lub
podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku i nastąpi
w formie aneksu do umowy sporządzanego przez Zamawiającego bez uprzedniego wezwania
Wykonawcy.
6. Wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od
realizacji części przedmiotu umowy oraz w przypadku odstąpienia od umowy przez Strony. Zmiana
wynagrodzenia będzie obliczona w oparciu o iloczyn ilości robót niewykonanych i cen
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.
7. Dopuszczalna jest zmiana poszczególnych etapów realizacji prac objętych harmonogramem
rzeczowo-finansowym, nie powodująca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy. Zmiany te
wymagają akceptacji Zamawiającego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji nie ma konieczności
sporządzania aneksu do umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie podlegał również
aktualizacji w zależności od posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych.
8. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz za pisemną zgodą Zamawiającego może
zmienić Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, powierzyć wykonanie części przedmiotu
umowy lub zmienić część zakresu wykonywania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu
umowy Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zostaną wprowadzone do treści umowy
zapisy § 14 wzoru umowy – załącznik nr 12 do SIWZ.
9. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy spowodowanych zmianą
powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub
ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to
niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub
faktycznego.
10. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień zawartej Umowy w przypadku potrzeby
wykonania robót zamiennych w stosunku do robót planowanych, jeżeli roboty zamienne
uzasadnione są koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych lub usprawnią
proces budowlany - zgodnie z zapisami art. 23 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, lub wynikają ze
względów technicznych, technologicznych, konstrukcyjnych lub materiałowych. Roboty zamienne
będą opisane w odrębnym protokole i nie będą skutkowały podwyższeniem ceny ofertowej.
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11. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy
charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności,
o których mowa w niniejszej umowie, tj. na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 144 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp oraz na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 144 ust. 1 punkty: 2, 4 i 5
ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy na podstawie przesłanek
o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy Pzp.
§ 11
Cesja wierzytelności
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności,
przysługującej mu z tytułu realizacji umowy, na osoby trzecie.
§ 12
Usługi
1. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za świadczone przez Zamawiającego
usługi w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody dla celów
budowy i socjalnych itp. wg wskazań liczników, które Wykonawca zainstaluje na własny koszt.
2. W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia.
§ 13
Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane czynności
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę
osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie czyli tzw.
pracowników fizycznych.
2. Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez osoby wymienione w ust. 1
przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę,
np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej
osoby, nazwę pracodawcy oraz zgodę osoby na udostępnienie tych danych Zamawiającemu.
Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden z wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie z
przepisami ustawy Pzp Podwykonawca.
3. Bez spełnienia wymogów określonych w ust. 2 osoby nie będą wpuszczone na plac budowy i nie
będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.
4. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, o której w
§ 13 ust.1 co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel) osoba taka
będzie musiała opuścić plac budowy a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej
1 000,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać
potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego
przedstawicieli.
5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się do Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tym, że kopie
umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby,
okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy oraz zgodę osoby na udostępnienie tych danych
Zamawiającemu należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo.
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6. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917
z późn. zm.):
1) wymóg dotyczy osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie
na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio
związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in.
osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów
budowlanych;
2) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia;
3) w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Imię i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji;
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4) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we
wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1
czynności;
5) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
§ 14*
Podwykonawcy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób nienależyty, wadliwy, niezgodny
z założeniami i przepisami.
2. Zlecenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy części przedmiotu umowy nie zmieni
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zleconej części robót. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy jak za własne działanie i zaniechanie.
3. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą będzie zgodna, co do treści
z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.
4. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien uczestniczyć w czynnościach odbioru
końcowego.
5. Roboty wykonywane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę odbierane będą
w obecności umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
6. Podwykonawca realizował będzie następującą część przedmiotu umowy: …..…..……………….
7.* Nazwa (firma), adres Podwykonawcy …………………………. NIP …., REGON …….,
niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca.
8.* Nazwa (firma), adres Podwykonawcy …………………., NIP …., REGON ……, innego
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22d
ustawy Pzp.
9. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, jeżeli zmiana albo rezygnacja dotyczy
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22d ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy do
przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą
a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod
rygorem nieważności. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym
Podwykonawcą, która nie została zaakceptowana przez Zamawiającego jest w stosunku do tego
ostatniego nieważna, przez co Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie będzie mógł rościć
żądania zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac wobec Zamawiającego.
11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.
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12. Zamawiający, w terminie 5 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo:
1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy części przedmiotu umowy.
13. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego do przedłożonego projektu umowy
lub pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 5 dni uważa się
za akceptację projektu umowy lub umowy.
14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 000,00 zł (słownie:
dziesięć tysięcy złotych 00/100).
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
16. Przepisy ust. 10–15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
17. Powierzenie robót Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może zwiększyć
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
18. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, biorącym udział w realizacji odebranych robót
budowlanych. Za dowód zapłaty Zamawiający uzna również złożenie pisemnego oświadczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę należnego
wynagrodzenia za roboty objęte fakturą.
19. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty, o którym mowa w ust. 18
Zamawiający wstrzymuje kwotę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrany przedmiot
umowy. Płatność będzie wstrzymana do czasu przedłożenia dowodu zapłaty lub dokonania
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 20,
z zastrzeżeniem ust. 22. W takim przypadku nie biegnie termin określony na zapłatę należnego
wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu odsetek za
opóźnienie w uregulowaniu faktury.
20. 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. Wynagrodzenie,
o którym mowa w niniejszym ustępie 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.
21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 20 w przypadku uchylenia się od obowiązku
zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy tej informacji, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej
57

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający:
1) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o których mowa w ust. 20, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
24. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 20 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na
sumę większą niż 5 % wartości brutto umowy ustalonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, będzie
stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
25. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy części przedmiotu umowy.
26. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:
1) braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
w wysokości 1 000 zł, za każde dokonanie bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego;
2) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki;
3) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 000 zł;
4) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokości 1 000 zł;
5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 25
niniejszego paragrafu w wysokości 1 000 zł;
6) w przypadku wykonywania robót z udziałem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
który nie posiada zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub który nie przedłożył Zamawiającemu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
27. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w przypadku:
1) wykonywania robót z udziałem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który nie posiada
zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub który nie przedłożył Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi;
2) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą bez zgody
Zamawiającego;
3) nieuwzględnienia zastrzeżeń lub sprzeciwu do umowy z Podwykonawcą lub dalszym
Podwykonawcą zgłoszonych przez Zamawiającego lub innego naruszenia art. 6471 Kodeksu
cywilnego.
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§ 15
Odstąpienie od umowy
1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach – art. 145 ust.1 ustawy Pzp.
b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie – odstąpienie od umowy w tym
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni po upływie wyznaczonego terminu bez dodatkowych
wezwań,
c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, pomimo wezwania
przez Zamawiającego do kontynuacji robót złożonego na piśmie - odstąpienie od umowy w tym
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni po upływie wyznaczonego terminu bez dodatkowych
wezwań;
d) z przyczyn zawinionych Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie
terminu zakończenia robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30
dni po upływie wyznaczonego terminu bez dodatkowych wezwań;
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 21 dni - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie;
b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót – odstąpienie od
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powiadomienia o odbiorze,
c) na skutek nieuzasadnionego polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie
w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 21 dni - odstąpienie od umowy w tym przypadku może
nastąpić w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej
odstąpienie,
d) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy –
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powiadomienia.
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy;
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca
nie odpowiada;
4) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę
do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło
z przyczyn niezależnych od niego;
5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu realizacji robót
urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.
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4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, zobowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia;
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu realizacji robót;
3) odkupienia materiałów, określonych w ust. 3 pkt 4, po cenach przedstawionych w ofercie;
4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§ 16
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ważne
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualny na dzień zawarcia umowy dokument potwierdzający
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności stanowiący
załącznik do niniejszej umowy.
3. W przypadku upływu terminu ważności dokumentu wymienionego w ust. 2 niniejszego
paragrafu w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się bez wezwania Zamawiającego
do przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu ustania ważności aktualnego dokumentu
wymienionego w ust. 2 niniejszego paragrafu na dalszy okres trwania umowy. W przypadku braku
dokumentu wymienionego w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiający będzie uprawniony do
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie natychmiastowym
i naliczania kar umownych określonych w § 9 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.
4.Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści
zawartej umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 7 dni roboczych
od dnia ich wejścia w życie.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją
niniejszej umowy oraz za szkody wyrządzone przez osoby, którym powierzył wykonanie czynności
wynikających z niniejszej umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała
lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na
terenie budowy.
6. Wykonawca oraz osoby, którym Wykonawca powierzył wykonanie czynności wynikających
z niniejszej umowy ponoszą pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem
niniejszej mowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba
trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.
7. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień na zgłoszone szkody.
§ 17
Dodatkowe roboty budowlane
W sytuacji zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli w przypadku
zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy wykonania „dodatkowych robót budowlanych”
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), ustala się
następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania:
1) rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” może nastąpić po podpisaniu
przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu
będzie protokół konieczności potwierdzony przez Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony
umowy. Protokół konieczności musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały
przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych
robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty.
Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi;
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2) rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” odbywało się będzie na podstawie faktur
częściowych i faktury końcowej, po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru danego
elementu robót, a regulowane w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru częściowego lub końcowego
wykonanego elementu robót, podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o następujące założenia:
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z „kosztorysów ofertowych”, które
Wykonawca opracował i złożył przed podpisaniem umowy zgodnie z wymaganiami, o których
mowa w punkcie 27.13 SIWZ, a ilości wykonanych robót – z książki obmiaru;
b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w „kosztorysie ofertowym” cen
jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ppkt a, roboty te rozliczone będą
na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez
Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
- ceny składników cenotwórczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe materiałów
(M), cena najmu sprzętu (S), wskaźnik kosztów ogólnych (Ko) oraz wskaźnik zysku (Z) zostaną
przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;
- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w tirecie
pierwszym, brakujące ceny materiałów (M) i sprzętu (S) zostaną przyjęte z zeszytów
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;
- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostaną Katalogi Norm
Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiającego.
§ 18
Narady koordynacyjne
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych
z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych
zaproszonych osób. Ustala się następującą częstotliwość narad koordynacyjnych – nie rzadziej niż
dwa razy w miesiącu – w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca, lub w miarę potrzeb.
2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących
wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo
nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania niniejszej
umowy.
3. Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych są zobowiązani uczestniczyć we
wszystkich naradach koordynacyjnych.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z wyprzedzeniem uczestników narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie,
a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.
§ 19
Postanowienia końcowe
1. Zamawiający oświadcza, że w terminie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawcę
o powołaniu Kierownika budowy. Powołany przez niego Kierownik budowy będzie działał
w granicach otrzymanego pełnomocnictwa, o zakresie, którego Zamawiający powiadomi
Wykonawcę.
2. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ………………….. tel. ………. oraz (adres e-mail ………)
jako Kierownika budowy koordynatora wszystkich branż i zarazem kierownika robót w branży
drogowej, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją niniejszej umowy w granicach
określonych art. 22 ustawy Prawo Budowlane. Wszelka korespondencja wysłana na podany
wyższej adres e-mail będzie traktowana jako doręczona.
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3. Wykonawca ustanawia Kierowników Robót w poszczególnych branżach w osobach:
a) kanalizacyjnej - ……………………………
b) telekomunikacyjnej - ………………………
c) elektrycznej - …………………………...…..
d) …………… - …………………………...…..
e) …………… - …………………………...…..
4. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się
rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu
będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych wraz
z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
6. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących
egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

(* niepotrzebne pominąć/skreślić)
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