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Znak sprawy:RGiZP.271.16.2018 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

 
„Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant rozszerzony – 2 obiekty” 

 

 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Zamawiającym jest: 

Gmina Bogoria  

ul. Opatowska 13 

28 – 210 Bogoria 

tel. 015 – 867-40-86 

tel./fax 015-867-42-81 

adres strony internetowej: http//www.bip.bogoria.pl 

1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej 

podstawie. 

1.3 Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do 

robót budowlanych. 

1.4 Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) 

terminy mają następujące znaczenie: 

a) „ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  

2017 r., poz. 1579 ze zm.)  

b) „SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

c) „zamówienie" - zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 

niniejszej SIWZ, 

d) „postępowanie" - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza SIWZ, 

e) „zamawiający" – Gmina Bogoria  
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ul. Opatowska 13 

28 – 210 Bogoria 

tel. 015 – 867-40-86 

tel./fax 015-867-42-81 

adres strony internetowej: http//www.bip.bogoria.pl 

 

1.5 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej 

wymaganiami. 

Rozdział 2  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.                             

„Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant rozszerzony – 2 obiekty”  

2.1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane projektowane przez Wykonawcę polegające 

na Budowie Otwartych Stref Aktywności: wariant rozszerzony – 2 obiekty  

1 Obiekt miejscowość Mała Wieś działka 277 

2.1.2.Zakres robót obejmuje dostawa i montaż; 

 Urządzenie sprawnościowe I 

 Ścianka wspinaczkowa 

 Huśtawka sześciokątna 

 Urządzenie sprawnościowe II 

 Park Linowy 

 Ogrodzenie 

 Tablica informacyjna placu zabaw 

 Regulamin korzystania  z placu 

 Biegacz 

 Orbitrek 

 Steper 

 Prasa nożna 

 Wioślarz 

 Wyciąg górny 

 Stoły do gry w szachy 
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 Stojaki na rowery 

 Ławki 

 Kosze na śmieci 

 Tablica informacyjna siłowni zewnętrznej  

 Regulamin korzystania 

 

2 Obiekt miejscowość Jurkowice działki 184, 185 

 Urządzenie sprawnościowe I 

 Ścianka wspinaczkowa 

 Huśtawka sześciokątna 

 Urządzenie sprawnościowe 

 Park Linowy 

 Ogrodzenie 

 Tablica informacyjna placu zabaw 

 Regulamin korzystania 

 Biegacz 

 Orbitrek 

 Steper prasa nożna 

 Wioślarz 

 Wyciąg górny 

 Stoły do gry w szachy 

 Stojaki na rowery 

 Ławki 

 Kosze na śmieci  

 Tablica informacyjna 

 Regulamin korzystania 

 

2.1.3. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu 

Harmonogramu szczegółowego realizacji inwestycji , zwanego dalej „Harmonogramem” nie 

później niż 5 dni roboczych po podpisaniu umowy, jak również jego aktualizacji na żądanie 

Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych, od dnia otrzymania takiego żądania. Jeżeli 

przedstawiony Harmonogram lub jego aktualizacja nie będą odpowiadały Zamawiającemu, 

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w nich zmian wskazanych przez Zamawiającego. 

Jeżeli w ocenie Wykonawcy wskazania Zamawiającego będą nieprawidłowe, powinien o tym 
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powiadomić Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wskazań, z podaniem 

uzasadnienia prezentowanego stanowiska.  

 

2.2 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

 

2.3.Zatrudnienie na umowę o pracę 

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących powyższe czynności: 

Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, 

2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). 

2.4.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 

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. 

2.5.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 2.3. czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
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podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy 

lub podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr 

PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 

do zidentyfikowania; 

 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; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

2.6 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.3. czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w istotnych postanowieniach 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 2.3. czynności. 

2.7 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 
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Rozdział 3 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1.Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 15.10.2018r. 

Rozdział 4 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

4.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.5. ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

4.2 spełniają następujące warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

dotyczące: 

4.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

4.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że 

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł. 

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości                                      

minimum 300 000,00 zł. 

4.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca  

a) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia 

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie zgodnie z  art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12) 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały  wydane na  podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia  wydane obywatelom 

państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem 

art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z.2016 r. 

poz. 65) obejmujące kierowanie robotami. 

b) dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia 

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z  art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z 
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dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na  podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów 

ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z.2016 r., poz. 65).  

c) wykaże, że  zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedna robotę 

budowlaną której przedmiotem była budowa placu zabaw i siłowni o wartości nie  mniejszej niż 

300 000,00 złotych brutto.  

 

4.3 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

4.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w pkt 4.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

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. 

4.5 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja" o której mowa w pkt 4.4 SIWZ 

wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

 

4.5.1 wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

4.5.2 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 ustawy 
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4.5.3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4.5.4 z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 

przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia; 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

 

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

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 

4.7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

określone w pkt. 4.2.2 i 4.2.3 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub 

wszyscy wykonawcy łącznie. 

4.8 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców: 

4.8.1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w              

pkt 4.2 

4.8.2.którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy 

4.8.3.wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy tj.  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
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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. poz. 978, 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 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 

w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z: 

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) 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; 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 
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8) 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, 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. 

4.9. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art.24.ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa 

w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli 

nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z 

podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 

a) w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana 

za przestępstwo wymienione w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d, 

b) w art. 24. ust. 1 pkt 15, 

c) w  art. 24.ust. 5 pkt 5-7 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24.ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24.ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie 

upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

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

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

4.10.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24. ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub 

ust. 5, 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 
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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. 

4.11.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8. 

4.12.W przypadkach, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 19, 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. 

 

 

Rozdział 5 

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY 
 

5.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w 

Rozdziale 4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz 

z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

5.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku 

Nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze 

wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ. 

5.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 

którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

5.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim 
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powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1.1. 

5.1.4 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ - jeżeli 

wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

 

5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu 

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

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

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

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 

nr.4 do SIWZ. 

5.3 Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia         

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, 

następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 

a) 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; 

b) 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 
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rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

c) 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; 

d) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich      

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

       udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w  

       tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i  

       podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem  

       dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,  

       w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z  

       przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,  

       o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,  

       na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej  

       przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać  

       tych dokumentów - inne dokumenty ( zgodnie ze wzorem stanowiącym  

       załącznik nr. 5 do SIWZ) 

e) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia  

       publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę  

      jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich  

      kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia  

      niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu  

     wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do  

     dysponowania tymi osobami. ( zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik                   

     nr. 6  do SIWZ) 

f) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy  

      lub kadry kierowniczej wykonawcy ( zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik  

      nr. 6 do SIWZ) 

g) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej  

      potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność  

      kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed  

      upływem terminu składania ofert  
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h) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od  

     odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z  

     przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 

i) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim 

Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - 

jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 

 

5.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3 a-c) składa dokument lub 

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

potwierdzające odpowiednio, że 

 

- 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, 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.4 zastępuje 

się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 

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

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 

osoby. Terminy określone w pkt 5.4 stosuje się. 

5.5 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 5.1 SIWZ, oświadczeń lub 

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

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
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dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

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

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

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5.6 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

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

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

unieważnienie postępowania. 

5.7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy lub kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy 

lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę 

albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

5.8 Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zobowiązanie, o 

którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 należy złożyć w formie oryginału. 

5.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język            

polski. 

5.10 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w Rozdziale V SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w 

języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język 

polski 

5.11 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 

dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, 

należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem 

(podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania 
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wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego wykonawca polega, zgodnie z 

zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną 

do reprezentowania wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, którego wykonawca 

polega na podstawie pełnomocnictwa. 

5.12 Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 

pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z 

imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

5.13 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych 

muszą się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 5.7, 5.11 i 5.12 

oraz klauzula „za zgodność z oryginałem". W przypadku dokumentów wielostronicowych, 

należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie 

poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie 

poświadczanych stron. 

5.14 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.11 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 

 

 

Rozdział 6 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

6.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości  5 000,00 zł (słownie: pięć 

tysięcy złotych) 

6.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e)   poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r., 

poz. 1146). 

6.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 

bankowy zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy Staszów oddział Bogoria 05 9431 0005 2002 0200 2857 0001  

Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 
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6.4 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się 

na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

6.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie 

zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące 

elementy. 

a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) kwotę gwarancji, 

c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……….. do dnia …………. .", 

d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego 

w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej 

pośrednictwa podmiotów trzecich . 

6.6 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga 

złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 

6.7.  Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w 

którym upływa termin składania ofert. 

 

Rozdział 7 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

7.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje    

            odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

7.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych gdyż podział groziłby nadmiernymi    

    trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, a także  

    potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części  

    zamówienia co mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 

7.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

7.4 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w oparciu o art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 

podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia 

polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.  

7.5 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7.6 Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 
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7.7 Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 

7.8 Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą    |        

      być parafowane przez wykonawcę. 

7.9 Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę,  

     zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby)  

      upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. 

7.10 Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać 

dołączone do oferty. 

7.11 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski 

musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

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

7.13 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

7.14 Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 

parafowana przez wykonawcę. 

7.15 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji". 

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób 

zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi 

określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to 

inna informacja mająca wartość gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
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c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i 

oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

7.15 Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik 

Nr 1 do SIWZ, 

b) oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik  

nr 2 i 3 do SIWZ, 

c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących 

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 

d) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu 

wadialnego (gwarancji lub poręczenia) 

e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli 

wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiązania lub innych 

dokumentów potwierdzających udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie 

i jednoznacznie wynikać́ w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego 

podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę̨, przy 

wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w 

odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

f) Załacznik Nr 8 - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

7.16 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 

zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu 

otwarcia ofert. 

7.17 Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

 

a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail wykonawcy, 
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……………………. 

c) Nie otwierać przed dniem …………….2018 r. do godz. 10:00 

 

Rozdział 8  

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia 

09.07.2018 r. do godziny 10:30 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28 – 210 Bogoria, 

pokój numer 14 

8.1 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 

w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 

8.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2018 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. 

Opatowska 13, 28 – 210 Bogoria, sala konferencyjna. 

8.3 Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający 

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich 

samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.17 z dodatkowym 

oznaczeniem „ZMIANA". 

8.4 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

8.5 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

8.6 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej:      

http//www.bip.bogoria.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 

8.9 Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1, zostaną niezwłocznie zwrócone.  

 



 

21 

Rozdział 9  

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

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

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

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest 

dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest 

to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

Rozdział 10  

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

10.1 Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny           

(Dz. U nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa art. 632 w sposób następujący:  

 § 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. 

10.2.Cena powinna być wyrażona do dwóch miejsc po przecinku i powinna musi zawierać wszelkie 

koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

10.3.Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

10.4.Zamawiający poprawia w ofercie: 

10.4.1.Oczywiste omyłki pisarskie. 

10.4.2.Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek. 

10.4.3.Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
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- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

10.5.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

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

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

10.6 Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

10.7.Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia. 

10.8 Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia w tym związanych m.in. z (ale się do nich nie ograniczać):  

10.9 Wypełnieniem obowiązków wynikających z umowy i wszystkich innych zobowiązań                  

i wymagań związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w SIWZ i w umowie oraz 

wszelkich ogólnych zobowiązań, odpowiedzialności, możliwych opłat (m.in.: kosztów poniesionych 

na oczyszczanie terenu budowy i okolic przyległych, dróg, chodników i wszelkich zanieczyszczeń), 

ryzyka związanego z wykonania robót  i realizacji zobowiązań umownych.  

10.9.1.Robocizną i wszelkimi kosztami z nią związanymi.  

10.9.2.Dostawą materiałów i wyposażenia, ich magazynowaniem i wszelkimi kosztami z tym 

związanymi włączając straty i transport na budowę.  

10.9.3.Kosztami prób, nadzorów i odbiorów. 

10.9.4.Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń 

oraz wszelkimi kosztami z tym związanymi.  

10.9.5.Sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania 

robót objętych umową. 

10.9.6.Maszynami budowlanymi i wszystkimi kosztami z tym związanymi włączając paliwo, 

energię, części i materiały pomocnicze.  

10.9.7.Wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi,  

10.9.8. Skutkami pracy etapowej i wykonywania zmian, i uzupełnień do istniejącej infrastruktury.  

10.9.9. Kosztami ogólnymi przedsiębiorstwa, narzutami, zyskiem i podatkami. 

10.9.10. Spełnieniem dodatkowych wymagań. 
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10.9.11 Ryzykiem ryczałtu. 

10.10. Cenę oferty należy podać jako ryczałtową uwzględniającą kompleksowe wykonanie     

     zamówienia i zawierającą wszelkie inne składniki wpływające na jej ostateczną  

     wysokość.  

10.11 Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru  

    stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

 

Rozdział 11  

BADANIE OFERT 

11.1 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

11.2 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe 

ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do 

wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia 

ceny. 

11.3 Zamawiający poprawi w ofercie: 

 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

11.4 Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, 

czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział 12 
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OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

 

12.1   Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert: 

 

 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium 

1 Cena 60% 

2 Gwarancja 40% 

 

12.2.Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych 

kryteriów oceny ofert w oparciu o następujący algorytm: 

O = C + G, gdzie: 

O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert 

C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena 

G = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium gwarancja 

         

 

Kryterium I - cena 
 

              C.min. 

C = ------------------ x 60 

               C bad 

C min.  – cena brutto oferty najtańszej 

C bad.  – cena brutto oferty badanej 

 

 

Kryterium II - gwarancja     

 

Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia 

dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny 

poszczególnych ofert w kryterium gwarancja stosując poniższy wzór: 

 

                                               Długość gwarancji w ofercie badanej ( w miesiącach) 

         Ocena punktowa =  --------------------------------------------------------------   x 40 pkt 

                                              Maksymalna długość gwarancji (60 m-cy) 

 



 

25 

Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji (w miesiącach). Minimalny 

okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca 

musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia 

następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru robót inwestycyjnych). 

Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, 

który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W 

przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona na 

podstawie art. 89 ust.1. pkt.2. jako niezgodna z SIWZ.  

 

Rozdział 13 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

13.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako  

          najkorzystniejsza. 

13.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli 

oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej 

http//www.bip.bogoria.pl 

13.3 Zamawiający zawiadomi wykonawców o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy, po 

upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

 

 

Rozdział 14 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

14.1 Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

14.2 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 

umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i 
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rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z 

jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

 

 

Rozdział 15 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

15.1 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku  

     następujących formach: 

15.2.1 pieniądzu; 

15.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

15.2.3 gwarancjach bankowych; 

15.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

15.2.5 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. 

15.3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% ceny brutto 

podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi. 

15.4.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i będzie 

zwrócone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie z art. 151ustawy pzp:  

1) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 

dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane  

2) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady i zwrócone w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

15.5.Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 

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

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  
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15.6. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji 

gwaranta lub poręczyciela. Dokument musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela 

gwaranta lub poręczyciela.  Z treści dokumentu winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe 

zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia na każde pisemne 

żądanie  zgłoszone przez Zamawiającego  i powinien zawierać informację, iż udzielona gwarancja 

stanowi  zabezpieczenie należytego wykonania umowy i obejmuje roszczenia związane z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ( w tym roszczeń dotyczących 

zastrzeżonych  kar umownych) oraz roszczenia  z tytułu rękojmi. 

 

Rozdział 16  

POSTANOWIENIA UMOWY 

16.1 Wzór Umowy stanowią załącznik Nr 7 do SIWZ. 

16.2 Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, 

na warunkach, o których mowa w pkt 16.1. 

16.3 Dopuszczalne zmiany umowy zostały opisane w załączniku nr 7 do SIWZ. 

 

Rozdział 17 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ 

17.1 .Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 

17.2 .Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej 

stronie internetowej http//www.bip.bogoria.pl pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

17.3 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę 

SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 

zamieści tę zmianę na własnej stronie internetowej http//www.bip.bogoria.pl 

17.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający 
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przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ 

oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej http//www.bip.bogoria.pl 

17.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie 

zamawiającego. 

 

Rozdział 18 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI 

18.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

18.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje (zwane dalej „korespondencją") zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie 

lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

18.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania. 

W przypadku braku potwierdzenia,  

18.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający 

domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu lub adres email, 

podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej 

treścią. 

18.5 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Urząd Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28 – 210 Bogoria lub faxem 15 867 -42 -81 

18.6 . Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: 

(SIWZ) -Zbigniew Borek – mail borek.urzad@bogoria.pl, Marlena Chłodnicka – mail 

chlodnicka.urzad@bogoria.pl, tel. 15 8674086 wew. 33 lub 34,  

(część merytoryczna) Łukasz Jagodziński – mail jagodzinski.urzad@bogoria.pl, tel. 15 867-4086 

wew. 35 

 

Rozdział 19 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

mailto:borek.urzad@bogoria.pl
mailto:chlodnicka.urzad@bogoria.pl
mailto:jagodzinski.urzad@bogoria.pl
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19.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

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

Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale 

VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

Rozdział 20 Rodo 

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

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina  Bogoria Opatowska 13,  28-210 

Bogoria 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bogoria jest  Sylwester Cieśla kontakt: 

ul. Kościuszki 11/110, 25-310 Kielce  

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  pn. „Budowa 

Otwartych Stref Aktywności: wariant rozszerzony – 2 obiekty” Znak sprawy: 

RGiZP.271.16.2018  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

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

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

„ustawa Pzp”;   

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

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

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

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

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

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

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

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

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

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

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

Rozdział 21 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

Integralną częścią SIWZ są załączniki: 

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik Nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  

Załącznik Nr 4 - Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej  

Załącznik Nr 5 - Wzór wykazu robót, 

Załącznik Nr 6 - Wzór wykazu osób  

Załącznik Nr 7 - Wzór umowy  

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

        Zatwierdził: 

        

Bogoria dn. 21.06.2018 r. 
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Załącznik nr 1 

 
 

 
 
 
 

     
   
   

 

OFERTA 
 

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego „…………………………………………………………………” 

oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, na 

warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy za łączną kwotę: 

 

............................................................................... zł brutto 

słownie złotych: 

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

……………………………………………………………. brutto  

Cena zawiera podatek        VAT, w kwocie .............................................zł. 

 

Udzielamy …………….. miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.  

Oświadczam, że jestem/nie jestem małym /średnim przedsiębiorcą 

Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić): 

 wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w 

odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia): 

____________________________________________. Wartość towaru/ usług (w zależności od 

przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ___________ zł 

netto *. 

 

* dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do 

wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od 

towarów i usług, 

importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy 

porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 
 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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1. Oświadczamy, że: 

1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia ……………  

2) akceptujemy warunki płatności; 

3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i załączonej 

dokumentacji i  nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

5) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia 

podany przez Zamawiającego, 

6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, 

7) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

a) ….. 

b) ….. 

c) ….. 

        8) Nazwy i adresy podwykonawców…………… 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

3. Oferta została złożona na …………………….. stronach  

4. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

     

          

Nazwa i adres WYKONAWCY : 

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

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

NIP .......................................................    

REGON .................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

numer telefonu: (**)  
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Numer faksu: (**) 

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

 

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                 ............................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

      Zamawiający: 

…………….. 
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Wykonawca: 

……………………………………………

…………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

…………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „………………” 

prowadzonego przez …………………  oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w  Rozdziale 4 ust. 4.2.2. i 4.2.3. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

zamawiającego w Rozdziale 4 ust. 4.2.2. i 4.2.3. polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

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

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

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

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 
 

         Zamawiający: 

             ………… 

 
Wykonawca: 
………………………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

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

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „……………………” prowadzonego przez ……………… oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

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

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

      art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

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

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 

16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
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podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że 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. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 

 

 

………………………………….., dnia …………………. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

 

 

My niżej podpisani: 

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

działając w imieniu i na rzecz:  

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

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

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn: „………………………………..” prowadzonego przez 

Gminę Bogoria oświadczam, co następuje: 

 
- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz.229)* 

 

- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz.229)*, co podmioty wymienione poniżej (należy podać 

nazwy i adresy siedzib)*: 
 

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby 

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 

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

podpis osoby upoważnionej do 

                  reprezentowania wykonawcy 

 

 

 
 
 

Załącznik nr 5  
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Wykaz robót budowlanych 
 

 
Lp. 

Opis 
przedmiotu 
zamówienia 

(z uwzględnieniem 
wykazania realizacji 

określonego zakresu) 

Całkowita 
wartość brutto 

roboty budowlanej 
 

w PLN 

Termin realizacji  
 

Nazwa Odbiorcy  
 

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

1. Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione 

roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone (referencje itp.) 

 
 
 
 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _                                                                   ............................................................................. 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
 
 
        

 

 

     

WYKAZ OSÓB 

 
 
LP Nazwisko i imię Funkcja w 

realizacji 
zamówienia 

Zakres i okres 
doświadczenia 

Opis posiadanych 
kwalifikacji 

zawodowych/ Rodzaj 
uprawnień 

Podstawa 
dysponowania 

osobami 

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
Ponadto oświadczam , że: 

Pan/Pani (imię i nazwisko)………………………………………………………………….…... spełnia 

wymagania stawiane przed Kierownikiem robót budowlanych, gdyż  posiada wymagane uprawniania 

budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia na warunkach określonych w 

umowie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _                                                                   ............................................................................. 

     Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 

 

UMOWA nr  

 

w dniu .............................. w Bogorii pomiędzy:                       

………….., reprezentowany przez: 

1. Wójt Gminy Władysław Brudek 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy   Ewa Gajek                         

zwanym dalej Zamawiającym  

a .................................................................................................................................................... 

działającym na podstawie ............................................................................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: ............................................................., została 

zawarta umowa następującej treści : 

 

Umowa jest konsekwencją udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. „…………………………”  

2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 w dalszych postanowieniach umowy będą określane 

„przedmiotem umowy”. 

3. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia Podwykonawców, biorąc jednocześnie odpowiedzialność 

prawną i finansową za ich działalność jak za działania własne. 

4. Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście oraz za pomocą 

Podwykonawców w zakresie: 

4.1 ........................................................................................ 

    (zakres realizowany przez Podwykonawcę) 

4.2........................................................................................ 

    (zakres realizowany przez Podwykonawcę) 

5. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca. 
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6. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, i jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć także zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy.  

7. W każdej umowie zawieranej przez Wykonawcę z podwykonawcą muszą ponadto zostać 

zawarte postanowienia, że podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności, przekazu oraz 

powierzyć wykonania robót dalszemu podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego. 

8. Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, ma prawo zgłosić pisemne 

zastrzeżenia lub sprzeciw. 

9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń 

lub sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę 

należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. W przypadku nie 

przedstawienia dowodów zapłaty Zamawiający nie wypłaci Wykonawcy kwoty należnej z tytułu 

wykonanych prac w wysokości wynikającej ze złożonej faktury. Dowodem zapłaty jest kserokopia 

przelewu, faktury i oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż otrzymał należne 

mu z tytułu umowy o podwykonawstwo wynagrodzenie. 

12. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni.  

13. W przypadku zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami 

podwykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
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budowlane, i jej zmian. Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 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% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych 00/100). Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w tejże umowie jest dłuższy niż 30 dni 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. 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 to 

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. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający wystąpi drogą pisemną 

do Wykonawcy o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca ma 7 

dni od dnia otrzymania pisma Zamawiającego na zgłoszenie uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 17 w terminie 7 dni Zamawiający może: 

18.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  

 podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

18.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia  

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości  

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,  

albo 
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18.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej  

zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.  

19. W przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 16 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.  

 

 

§ 2 

ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

 

1. Strony umowy stwierdzają, iż szczegółowy zakres robót wynika z dokumentacji projektowej i 

szczegółowych specyfikacji technicznych (zwanych dalej łącznie ,,dokumentacją technicznąˮ), 

które stanowią integralną część umowy. 

2. Roboty będą wykonywane przez Wykonawcę zgodnie z decyzją zatwierdzającą projekt 

budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę drogi, z przepisami prawa, a w tym 

budowlanego i ochrony środowiska, z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i 

obowiązującymi normami technicznymi lub technologicznymi, standardami zabezpieczenia i 

bezpieczeństwa ppoż. i bhp. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty poprzedzającym zawarcie umowy: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentacją techniczną i przeanalizował z należytą 

starannością terminy wykonania niniejszej umowy; 

2) dokonał z należytą starannością oględzin terenu budowy i jego otoczenia; 

3) zapoznał się z należytą starannością z dokumentacją instalacji podziemnych i uzbrojenia 

terenu budowy oraz ich lokalizacją na terenie budowy i w otoczeniu terenu budowy, a także 

dokumentacją dotyczącą warunków hydrogeologicznych, geologicznych i geotechnicznych 

na terenie i w otoczeniu terenu budowy, jeśli były sporządzone i przedłożone Wykonawcy 

przez Zamawiającego; 

4) uzyskał i przeanalizował wszelkie inne informacje, niezbędne do określenia zakresu i 

charakteru robót, które powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. 
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4. Wykonawca oświadcza, że jako profesjonalista nie zgłasza żadnych zastrzeżeń lub uwag do 

dokumentacji technicznej bądź innych dokumentów wiążących dla stron na podstawie niniejszej 

umowy, terenu budowy lub jego otoczenia, a ponadto stwierdza, że nie zachodzą żadne 

przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemożliwiające lub 

utrudniające terminowe i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z treścią umowy. 

5. Zamawiający zaznacza, że przeszkody, o których mowa powyżej muszą mieć charakter możliwy 

do zweryfikowania na etapie przygotowywania oferty. 

6. Strony umowy ustalają, iż w razie jakichkolwiek rozbieżności lub niezgodności między: 

postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacją techniczną przyjmuje się pierwszeństwo w ich 

stosowaniu w następującym porządku:  

1) umowa wraz ze zmianami (bez załączników); 

2) dokumentacja techniczna i jej zmiany; 

3) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (z wyłączeniem dokumentacji technicznej) 

wraz z jej wyjaśnieniami; 

4) pozostałe dokumenty towarzyszące umowie. 

7. Zamawiający w przypadku, o którym mowa w ust. 6, będzie udzielał wiążących dla Wykonawcy 

wyjaśnień rozbieżności lub niezgodności. 

8. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) Roboty przygotowawcze 

b) Roboty ziemne  

c) Roboty związane z montażem urządzeń  

9. 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 ust.8 

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. 

10.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
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potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.8  czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a)oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

b)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  

bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c)zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

11.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

§ 3 

WSPÓŁPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Strony ustalają, że będą współpracowały ze sobą w celu prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy. Współpraca taka będzie obejmowała w szczególności przekazywanie drugiej Stronie 

wszelkich informacji, zawiadomień i wątpliwości w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, 
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zdarzenia lub okoliczności, która może mieć jakikolwiek wpływ na prawidłowe wykonanie 

niniejszej umowy. 

2. Strony zamierzają regularnie, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie odbywać narady 

koordynacyjno-techniczne. Narady będą odbywać się na terenie budowy, w biurze Wykonawcy, 

o ile Zamawiający nie zdecyduje inaczej. Spotkaniom będzie przewodniczył przedstawiciel 

Zamawiającego, który sporządzał będzie protokół i przedstawiał do podpisu uczestnikom 

spotkania bezpośrednio po jego zakończeniu. Uczestnicy spotkania będą zobowiązani do 

podpisania protokołu ze spotkania bezpośrednio po jego przedstawieniu do podpisu. Ze strony 

wykonawcy w spotkaniach muszą brać udział kierownicy robót których mowa w pkt.4.2.3 lit.b 

SIWZ. Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie zaplecza biurowo-socjalnego w miejscu 

uzgodnionym z Zamawiającym, na prowadzenie spotkań poświęconych prowadzeniu robót i 

wyposażenie w sprzęt umożliwiający prowadzenie spotkań dla minimum 6 osób i zapoznawania 

się z dokumentami 

3. Zamawiający bezpośrednio bądź za pośrednictwem inspektora nadzoru budowlanego ma prawo 

do udzielania Wykonawcy wskazówek i podejmowania wiążących Wykonawcę decyzji 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca będzie ich przestrzegał. 

4. Wskazówki lub decyzje, o których mowa w ust. 3, muszą być przekazywane Wykonawcy 

pisemnie. 

5. Wykonawca nie będzie wykonywał wskazówek lub decyzji otrzymanych od jakiejkolwiek innej 

osoby aniżeli Zamawiający bądź jego przedstawiciele. Jeżeli Wykonawca otrzyma jakiekolwiek 

takie wskazówki lub decyzje, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. 

 

 

§ 4 

TERMINY WYKONANIA UMOWY 

 

1. Rozpoczęcie wykonywania robót nastąpi w dniu protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu 

budowy. Wykonawca stawi się na terenie budowy i przejmie teren od Zamawiającego, w 

terminie do 14 dni od zawarcia niniejszej umowy. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do ……………………… 

3. Termin wykonania należy rozumieć jako dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 
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§ 5 

HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu Harmonogramu 

realizacji umowy, zwanego dalej „Harmonogramem”, w terminie do 5 dni od zawarcia niniejszej 

umowy, jak również jego aktualizacji na żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni, od dnia 

otrzymania takiego żądania. Jeżeli przedstawiony Harmonogram lub jego aktualizacja nie będą 

odpowiadały Zamawiającemu, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w nich zmian 

wskazanych przez Zamawiającego. Jeżeli w ocenie Wykonawcy wskazania Zamawiającego będą 

nieprawidłowe, powinien o tym powiadomić Zamawiającego w terminie do 3 dni od otrzymania 

wskazań, z podaniem uzasadnienia prezentowanego stanowiska. 

2. Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach, które mogą 

niesprzyjająco wpłynąć na terminy lub prawidłowość realizacji umowy. 

3. Jeżeli aktualizacja Harmonogramu spowoduje zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, 

nie będzie to stanowiło zmiany tego terminu lub podstawy do takiej zmiany. Zmiana ta będzie 

możliwa tylko na warunkach określonych w niniejszej umowie.  

4. Strony ustalają, że odbiory i rozliczenia finansowe przewidziane w niniejszej umowie będą 

dokonywane po zakończeniu skończonych etapów robót wymienionych Harmonogramie.  

 

§ 6 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1.Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonania niniejszej umowy należy 

w szczególności: 

1) przekazanie terenu budowy; 

2) przekazanie dokumentacji technicznej nie później niż w dniu przekazania terenu budowy; 

3) ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego i zapewnienie nadzoru autorskiego; 

4) odbiory oraz finansowanie robót i przedmiotu umowy. 

 

§ 7 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy, poza innymi wymienionymi w umowie i wynikającymi  z 

przepisów prawa, należy w szczególności: 
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1) przed dniem przekazania placu budowy opracowanie „Planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia”; 

2) uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności 

zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień dotyczących zajęcia terenu, przyłączenia do  

instalacji oraz urządzeń, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa, nadzorów 

technicznych; 

3) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt dostaw energii elektrycznej, wody, 

energii cieplnej i innych mediów, potrzebnych do wykonywania robót i realizacji robót, 

koordynowanie poszczególnych przyłączeń do mediów, z uwzględnieniem wykonywania 

robót, zainstalowanie oddzielnych przyrządów pomiarowych (liczników, podliczników) w 

sposób umożliwiający pomiar zużycia mediów, wnoszenie opłat wymaganych dla 

dostawców mediów w terminach przez nich wymaganych; 

4) zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kołowego i pieszego wraz z widocznym i 

czytelnym oznakowaniem (dotyczy to także komunikacji pieszej i kołowej terenów 

przyległych do terenu budowy); 

5) zapewnienie ciągłego nadzoru nad oznakowaniem i ewentualnymi wprowadzonymi 

zmianami w organizacji ruchu; 

6) wykonanie zaplecza biurowo-socjalnego w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, na 

prowadzenie spotkań poświęconych prowadzeniu robót i wyposażenie w sprzęt 

umożliwiający prowadzenie spotkań dla minimum 10 osób i zapoznawania się z 

dokumentami; 

7) zapewnienie na czas trwania robót niezbędnego kierownictwa budowy i robót, w tym 

zwłaszcza ustanowienia kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia; 

8) niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy jego urządzenie i organizację, w tym 

umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 

r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz koordynowanie robót; 

9) wyraźne oznaczenie identyfikatorem firmy Wykonawcy odzieży osób wykonujących roboty, 

w tym pracowników oraz znajdującego się na terenie budowy sprzętu i urządzeń; 

10) przerywanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed 

ich uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

11) zapewnienie warunków bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót oraz na terenie budowy, 

szczególnie pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowym i 

sanitarnym, jak również zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie 

budowy oraz utrzymywanie terenu budowy oraz robót w odpowiednim porządku, tak aby 
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uniknąć niebezpieczeństwa dla tych osób, zapewnienie wyposażenia terenu budowy i 

obiektów znajdujących się na tym terenie w sprzęt bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

sprzęt przeciwpożarowy, zgodnie w rzeczowymi potrzebami lub wymaganiami 

wynikającymi z przepisów prawa, dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

12) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do 

których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udzielanie 

im informacji wymaganych tą ustaw; 

13) zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót, stałe utrzymywanie czystości i porządku na 

budowie i miejscu prowadzenia robót oraz  na wjazdach na teren budowy z dróg 

publicznych; 

14) zabezpieczenie materiałów, środków produkcji, urządzeń i maszyn, potencjału ludzkiego, 

w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót, a także zapewnienie 

specjalistycznego kierownictwa montażu maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonywania 

robót; 

15) bezzwłoczne zabezpieczenie i oznakowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami terenu 

ewentualnych awarii, powstałych w trakcie realizacji robót, 

16) zapewnienie wykonywania robót przez osoby posiadające uprawnienia, kwalifikacje i 

doświadczenie wymagane do należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym 

kwalifikacje lub uprawnienia wynikające z przepisów prawa; 

17) zapewnienie wykonywania robót przez osoby, których stan zdrowia pozwala wykonać 

roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz posiadających 

ważne: okresowe badania lekarskie i zaświadczenia o przeszkoleniu BHP na stanowisku 

pracy; 

18) przedkładanie na żądanie Zamawiającemu poświadczonych przez osobę upoważnioną do 

działania w imieniu Wykonawcy, za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP osób realizujących roboty po 

stronie Wykonawcy; 

19) wyznaczenie w terminie do 7 dni od zawarcia umowy osoby odpowiedzialne za sprawy 

związane z bezpieczeństwem i higieną pracy i ochroną środowiska i przekazanie 

Zamawiającemu ich danych  oraz telefonicznych numerów kontaktowych; 

20) wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych związanych z realizacją robót, 

w tym wykonania niezbędnych przekładek, przebudów instalacji lub obiektów 

kolidujących z robotami oraz wykonania wszelkich instalacji i niezbędnych obiektów 
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tymczasowych koniecznych do prawidłowego realizowania robót; 

21) dokonania rozbiórki wraz z wywozem i utylizacją materiałów rozbiórkowych oraz wywozu 

odpadów, gruzu, utylizacji materiałów, urządzeń i instalacji zgodnie z przepisami prawa; 

22) wykonania wskazanych w dokumentacji technicznej i objętych przedmiotem zamówienia 

instalacji, urządzeń i systemów tak, aby uzyskały one zakładane w dokumentacji 

technicznej parametry i funkcje; 

23) wykonywanie robót z nowych zakupionych przez siebie materiałów dopuszczonych do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z 

wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym zgodnie z ustawą o wyrobach 

budowlanych z dnia 16.04.2004 r.(Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.) oraz z art. 10 

ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.); 

24) przekazanie Inspektorowi nadzoru budowlanego, przed  wbudowaniem materiałów, 

odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania, w 

szczególności: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub 

deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót; 

25) przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym, 

wszelkich badań jakościowych, ekspertyz, prób lub sprawdzeń w odniesieniu do 

wykonanych robót lub elementów i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, jak i 

pokrycie kosztów z tym związanych, jeżeli ich wyniki nie będą potwierdzały wymaganej 

jakości, parametrów, funkcji lub ilości. Przekazanie ich wyników Zamawiającemu 

powinno nastąpić nie później niż przy zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego; 

26) dokonywanie przez osoby uprawnione wpisów do dziennika budowy; 

27) wykonania wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robót dokumentacji 

powykonawczej wraz ze wszelkimi niezbędnymi protokołami odbiorów, pomiarów i 

sprawdzeń, potrzebnymi do odbioru oraz stwierdzenia prawidłowego wykonania robót i 

przekazanie jej Zamawiającemu przy odbiorze prac; 

28) utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od wszelkich przeszkód komunikacyjnych 

oraz usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów; 

29) zapewnienie przestrzegania przy wykonywaniu robót przepisów ochrony środowiska, aby 

uniknąć na terenie budowy i poza nim, uniknąć uszkodzeń lub niedogodności dla innych 

osób, wynikających z zanieczyszczenia, skażenia, hałasu, drgań, wibracji, zawilgocenia, 

będących konsekwencją stosowanych przez Wykonawcę metod pracy i organizacji robót; 

30) uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy i usunięcie z niego wszelkich 
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odpadów oraz zbędnych materiałów, maszyn, urządzeń;    

31) przekazanie protokolarne Zamawiającemu terenu budowy w terminie do 21 dni od daty 

odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń albo od daty 

odstąpienia od niniejszej umowy; 

32) pozyskania niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień i decyzji poprzedzających 

przekazanie do użytkowania; 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego 

w niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz pełną odpowiedzialność za skutki ich 

niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz osób trzecich. 

3. Od chwili protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy do chwili przekazania 

tego terenu Zamawiającemu po wykonaniu lub rozwiązaniu umowy, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na tym 

terenie, poza nim i w robotach. Wykonawca zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody będące 

następstwem działania lub zaniechania ze strony Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy 

pomocy których wykonuje niniejszą umowę. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec 

osób trzecich, która może powstać wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich 

innych osób, przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę. Jeżeli Wykonawca narazi 

Zamawiającego, w związku z wyrządzeniem  szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztów lub 

wydatków, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kwoty z tych tytułów z 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w całości lub części któregokolwiek ze swoich 

zobowiązań, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może je wykonać bądź powierzyć ich 

wykonanie w całości lub części na koszt Wykonawcy (zastępcze wykonanie). W takim 

przypadku Zamawiający będzie miał prawo potrącić należną z tego tytułu kwotę z 

Wynagrodzenia. Zastępcze wykonanie obowiązków Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności z tytułu wykonania przedmiotu umowy. 

6. Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy do daty odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek robót, 

sprzętu, materiałów, wyposażenia, urządzeń znajdujących się na terenie budowy oraz ryzyko 

wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy, a także ryzyko związane z 

utratą zdrowia lub życia przez osoby przebywające na terenie budowy w związku z 

wykonywaniem robót. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

terminowego i należytego wykonania robót. 
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7. Umieszczanie na terenie budowy reklam, plansz informacyjnych, znaków firmowych, ogłoszeń, 

napisów lub innych oznaczeń graficznych lub graficzno-słownych jest dopuszczalne wyłącznie 

za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

ODBIORY 

 

1. Strony ustalają następujące odbiory robót:  

1) odbiór dostaw Wykonawcy; 

2) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

3) ilościowy odbiór techniczny, zwany dalej „odbiorem okresowym”, zgodny z aktualnym 

Harmonogramem; 

4) odbiór końcowy, po wykonaniu wszystkich robót. 

2. W przypadku odbioru dostaw Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek informować 

Zamawiającego na piśmie co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie dostaw 

materiałów lub urządzeń na teren budowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru 

wszystkich dostaw materiałów lub urządzeń na teren budowy, w celu potwierdzenia zgodności 

dostaw materiałów, urządzeń i wyposażenia na teren budowy z dokumentacją techniczną. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu do odbioru robót ulegających 

zakryciu oraz robót zanikających z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych poprzez wpis 

w dzienniku budowy. W przypadku zakrycia robót przed ustalonym terminem odbioru lub nie 

zgłoszenia robót do odbioru Zamawiający ma prawo żądać odkrycia robót. W tym przypadku 

koszty i skutki ewentualnego opóźnienia wynikające z odkrycia, a także ponownego wykonania 

robót poniesie Wykonawca niezależnie od tego, czy dane roboty były prawidłowo wykonane. 

4. Wykonawca będzie zgłaszał do odbioru okresowego i końcowego wykonanie robót poprzez 

jednoczesne zawiadomienie Zamawiającego i wpis kierownika budowy do dziennika budowy o 

wykonaniu robót i gotowości do ich odbioru. W razie różnych dat zgłoszenia i wpisu, datą 

właściwą dla ustalenia daty zgłoszenia przez Wykonawcę jest data późniejsza. 

5. O miejscu i terminie przystąpienia do czynności odbiorowych Zamawiający będzie zawiadamiał 

Wykonawcę w formie pisemnej, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Nieobecność 

Wykonawcy przy czynnościach odbioru nie stanowi przeszkody do dokonania wszelkich ustaleń, 

które będą wiążące dla Wykonawcy. 

6. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest przekazanie przy dokonaniu zgłoszenia 

gotowości do takiego odbioru, kompletu dokumentacji budowlanej i realizacyjnej 
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(powykonawczej) dotychczas nieprzekazanej Zamawiającemu oraz oświadczeń Kierownika 

budowy o zakończeniu robót. Jeżeli objęte zgłoszeniem roboty były realizowane z udziałem 

podwykonawcy, Wykonawca do zawiadomienia jest zobowiązany załączyć także protokół 

odbioru robót od podwykonawcy bez żadnych zastrzeżeń oraz oświadczenie podwykonawcy 

wymagane niniejsza umową. 

7. Odbiór końcowy robót będzie następował w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę Protokół 

rzeczowo-finansowy, w terminie do 14 dni od dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4. 

Protokół rzeczowo-finansowy będzie podlegał sprawdzeniu i kontroli przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku braku zastrzeżeń do protokołu rzeczowo-finansowego będzie on podlegał 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Na podstawie tego potwierdzenia Wykonawca będzie 

uprawniony do wystawienia faktury VAT obejmującej roboty objęte potwierdzonym Protokołem 

rzeczowo-finansowym. W przypadku zastrzeżeń do Protokołu rzeczowo-finansowego będzie on 

podlegał zwróceniu, ze wskazaniem nieprawidłowości Wykonawcy, który będzie wówczas 

zobowiązany do niezwłocznego ich usunięcia i dokonania ponownego zgłoszenia, zgodnie z ust. 

4. Protokół rzeczowo-finansowy, w razie odbioru robót będzie stanowił jedynie dokument 

potwierdzający ilościowe wykonanie robót i będzie podstawą fakturowania robót objętych 

protokołem przez Wykonawcę. Dokument ten nie oznacza odbioru częściowego robót objętych 

Protokołem rzeczowo-finansowym przez Zamawiającego i nie potwierdza prawidłowości 

(należytej jakości) ich wykonania. Za roboty objęte Protokołami rzeczowo-finansowymi, 

odebranymi przez Zamawiającego, pełną odpowiedzialność do chwili odbioru końcowego 

przedmiotu umowy przez Zamawiającego,  ponosi Wykonawca. 

8. Warunkiem przystąpienia do czynności odbioru końcowego robót przez Zamawiającego jest 

potwierdzenie przez Inspektora nadzoru, wpisem do dziennika budowy, zgłoszonej przez 

Kierownika budowy, gotowości do tego odbioru końcowego, w którym Inspektor nadzoru 

potwierdzi kompletne i prawidłowe wykonanie robót. 

9. Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego nastąpi nie później niż w terminie do 14 dni od daty 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, które nie zostało zwrócone Wykonawcy przez 

Zamawiającego wskutek:  

1) braku potwierdzenia, o którym mowa w ust. 8; 

2) braku dokumentów, o których mowa w ust. 6, jak i innych dokumentów wymaganych 

niniejszą umową; 

3) niekompletności dokumentacji powykonawczej. 

10. W razie gdy Inspektor nadzoru nie potwierdził wpisu Kierownika budowy, o którym mowa w 

ust. 8, Zamawiający zwróci Wykonawcy zawiadomienie wskazując na stwierdzone 



 

56 

nieprawidłowości. Wykonawca będzie wówczas zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia i 

dokonania ponownego zgłoszenia, zgodnie z ust. 4. 

11. Jeżeli w toku odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, Zamawiający: 

1) ma prawo odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady nadają się do usunięcia i 

wyznaczyć termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie; 

2) jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy według swego wyboru w całości albo w niewykonanej części. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad robót 

stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego oraz jest uprawniony do żądania niezwłocznego 

wyznaczenia terminu odbioru końcowego robót. 

13. W przypadku opóźnień w usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym, o co najmniej 7 dni od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie, 

Zamawiający może powierzyć ich usunięcie na koszt Wykonawcy (zastępcze usunięcie wad). 

Strony umowy ustalają, że zapłata przez Wykonawcę za zastępcze usunięcie wad nastąpi w 

terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Brak zapłaty przez Wykonawcę w terminie faktury 

będzie upoważniał Zamawiającego do potrącenia należności z faktury z wynagrodzenia 

umownego Wykonawcy. Zastępcze usunięcie wad, bez względu na zakres i rodzaj robót, które 

będą podlegały wówczas wykonaniu, nie powoduje utraty bądź ograniczenia w odniesieniu do 

wykonanych lub odebranych robót, żadnych uprawnień Zamawiającego z udzielonej w umowie 

gwarancji jakości lub rękojmi za wady robót. 

14. Strony umowy zgodnie stwierdzają, iż za termin wykonania przedmiotu umowy uznają dzień 

podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 

§ 9 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

 

1. Za wykonane roboty, stanowiące przedmiot niniejszej umowy, ustala się wynagrodzenie 

ryczałtowe w kwocie brutto (łącznie z podatkiem VAT): ………….  (słownie: 

……………………), zwane w dalszej treści umowy „Wynagrodzeniem”. 

2. Wynagrodzenie zawiera koszty wykonania przez Wykonawcę wszelkich robót niezbędnych do 

zrealizowania zadania, w tym tych, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie 

wykonywania niniejszej umowy, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie 

Wykonawca, powinien był przewidzieć na podstawie dokumentacji technicznej, wizji lokalnej 

oraz szczegółowej oceny terenu budowy, nieruchomości sąsiednich, obowiązujących przepisów 
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prawa a także robót, w odniesieniu do wykonania których, nie uzyskał jednoznacznego 

wymogu w dokumentacji technicznej, o ile okażą się one niezbędne dla prawidłowej i 

kompletnej realizacji robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przewidzianych w dokumentacji 

technicznej. 

3. Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej, 

wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze końcowym przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

4. Zapłata Wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie następowała w terminie 30 dni od daty 

każdorazowego doręczenia faktury VAT, wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa i postanowieniami niniejszej umowy.  

5. Zapłata Wynagrodzenia będzie następowała przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

……………………………………. 

6. Strony ustalają, iż dniem zapłaty poszczególnych należności wynikających z faktur 

wystawionych przez Wykonawcę, będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego poleceniem zapłaty. 

 

§ 10 

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY 

 

1. W celu zapewnienia właściwej współpracy i koordynacji działań Stron w trakcie wykonywania 

umowy, Strony wyznaczą swoich przedstawicieli do kontaktów i wskażą zakres ich umocowania. 

Zmiana tych przedstawicieli wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia w okresie wykonywania umowy nadzoru 

inwestorskiego przy realizacji robót.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Kierownika budowy/robót w sposób 

nieprzerwany od chwili przekazania terenu budowy przez Zamawiającego do chwili jego 

zwrotnego przekazania Zamawiającemu, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa.   

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy/robót wykonują obowiązki 

wynikające z niniejszej umowy oraz przepisów prawa. 

5. Obowiązki kierownika budowy/robót wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i 

uzupełniają niewymienione w umowie obowiązki Wykonawcy, który ponosi pełną prawną 

odpowiedzialność za działania i zaniechania kierownika robót oraz ich skutki.  
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6. Zmiana Kierownika budowy/robót, Inspektorów nadzoru inwestorskiego bądź innych 

przedstawicieli Stron, nie wymaga zmiany niniejszej umowy. O zmianach tych Strony 

zawiadamiają się pisemnie.  

 

§ 11 

ROZWIĄZANIA ZAMIENNE  

 

1. Na wypadek konieczności realizacji robót dodatkowych Strony ustalają, że roboty te 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować za wynagrodzeniem ryczałtowym ustalonym w 

zaakceptowanej przez Zamawiającego ofercie opracowanej na podstawie cen jednostkowych 

pracy, sprzętu i materiałów oraz wskaźników cenotwórczych obejmujących stawkę robocizny, 

koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, nie wyższych niż średnie ceny i wskaźniki ujęte w 

wydawnictwie SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego termin zawarcia aneksu.  

2. Strony ustalają, że jeżeli roboty dodatkowe spowodują konieczność zaniechania realizacji 

części robót, Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość robót zaniechanych. Strony 

ustalają, że wartość robót zaniechanych zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych 

pracy, sprzętu i materiałów oraz wskaźników cenotwórczych obejmujących stawkę robocizny, 

koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny nie wyższych niż średnie ceny i wskaźniki ujęte w 

wydawnictwie SEKOCENBUD dla kwartału, w którym została sporządzona oferta. 

3. Strony ustalają, że w przypadku, gdy zajdzie konieczność techniczna rezygnacji z części robót 

objętych dokumentacją techniczną albo zajdzie jednocześnie poza rezygnacją, konieczność 

wprowadzeniu w miejsce robót z których zrezygnowano innych robót, wykraczających poza 

zakres dokumentacji technicznej, wykonanie tych robót może zostanie powierzone do realizacji 

odrębną umową, a Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość robót zaniechanych, 

ustalonych na zasadach określonych w ust.2. 

4. Strony ustalają, że w przypadku  konieczności zastosowania rozwiązań zamiennych co do robót 

wynikających z niniejszej umowy, polegających na zmianie sposobu wykonania jakiegoś ich 

elementu, technologii lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju robót, a także bez zmiany 

celu jaki ma być w ich efekcie osiągnięty, rozwiązania zamienne zostaną wykonane przez 

Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia. Rozwiązania zamienne można zastosować wyłącznie w 

przypadku, gdy są one równorzędne lub lepsze od dotychczasowych, a Zamawiający to 

potwierdzi, akceptując sporządzony przez Wykonawcę „Protokół konieczności rozwiązań 

zamiennych”. 
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5. W przypadku wątpliwości co do jakości lub wartości cenowej wbudowanych materiałów, 

wyposażenia lub urządzeń, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedstawienia przez 

Wykonawcę faktury ich zakupu. 

 

§ 12 

KARY UMOWNE 

 

1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy nastąpi poprzez zapłatę kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 za zwłokę w rozpoczęciu robót w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, liczony od terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy do dnia ich 

rozpoczęcia; 

 za zwłokę w wykonaniu robót, w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, liczony od terminu, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy do dnia ich 

wykonania. 

 za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi 

w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, do dnia ich usunięcia; 

 z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę albo Zamawiającego z przyczyn 

dotyczących Wykonawcy, w wysokości 20 % Wynagrodzenia; 

 za naruszenie przez Wykonawcę innych obowiązków wynikających z umowy, w 

wysokości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każde stwierdzone przez Zamawiającego 

uchybienie z osobna. 

 za brak wstawiennictwa kierownika robót na spotkaniu o którym mowa w § 3 ust.2. 

Wykonawca zapłaci karę w wysokości 1500 zł. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% Wynagrodzenia z tytułu: 

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom,  

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, 
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4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o której mowa w            

§ 1 ust. 15 umowy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego.  

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §2 ust.8. czynności zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 5000 złotych. 

6.W przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez 

Zamawiającego, może on dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

7.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z Wynagrodzenia bez dodatkowych 

wezwań do zapłaty. O dokonanym potrąceniu Zamawiający będzie zawiadamiał pisemnie 

Wykonawcę. 

8.Jeżeli Wykonawca wyrządzi szkodę Zamawiającemu w wyniku zaistnienia przypadków 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, innych niż wymienione w 

ust. 2, wówczas Wykonawca będzie ponosił wobec Zamawiającego odpowiedzialność na zasadach 

ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. 

 

§ 13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiający, poza innymi przypadkami uprawniającymi do odstąpienia od niniejszej umowy 

określonymi w Kodeksie cywilnym (w tym w ramach uprawnień z tytułu rękojmi za wady) oraz 

w niniejszej umowie, może odstąpić od umowy, według swego wyboru w całości lub w części 

niewykonanej, w przypadkach gdy: 

1) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu umowy z podwykonawcą zgodnie z niniejszą 

umową, zawarł umowę z podwykonawcą z naruszeniem warunków, o których mowa w § 1 

umowy, powierzył wykonanie robót podwykonawcom, na których Zamawiający nie wyraził 

zgody - w terminie do 14 dni od stwierdzenia wystąpienia którejkolwiek z okoliczności; 

2) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót zgodnie z niniejszą umową – w terminie do 14 

dni od stwierdzenia wystąpienia tej okoliczności; 
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3) organ egzekucyjny dokonał zajęcia wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej 

umowy - w terminie do 14 dni od stwierdzenia tej okoliczności;  

4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwała dłużej niż 7 kolejnych dni - w terminie 

do 14 dni od stwierdzenia tej okoliczności; 

5) bieżąca kontrola postępu realizacji przedmiotu umowy w oparciu o wpisy do dziennika 

budowy i Harmonogram wykazuje, że nie dojdzie do wykonania robót w terminie umownym, 

a zwłoka Wykonawcy w realizacji robót w zestawieniu z Harmonogramem przekracza 30 dni, 

w stosunku do terminu określonego w Harmonogramie - w terminie do 14 dni od stwierdzenia 

tej okoliczności; 

6) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności bądź przekazu zapłaty Wynagrodzenia niezgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy- w terminie do 14 dni od stwierdzenia tej okoliczności; 

7) nie ma ustanowionego w trakcie wykonywania niniejszej umowy Kierownika budowy/robót - 

w terminie do 14 dni od stwierdzenia tej okoliczności; 

8) Wykonawca pomimo przekroczenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, nie 

przedłużył o czas przekroczenia, czasu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o którym mowa w § 16 umowy - w terminie do 14 dni od stwierdzenia tej 

okoliczności; 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do 

przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami wymaganymi umową 

do odbiorów przewidzianych umową, w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy. Z przekazania, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Strony sporządzą protokół, w którym oznaczą stan 

realizacji przedmiotu umowy i terenu budowy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy udzielone zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

obowiązuje do robót wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy: 

1) Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego wstrzymania i zabezpieczenia robót 

zgodnie ze sztuka budowlaną (koszty z tym związane  obciążają Wykonawcę); 

2) w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca jest zobowiązany w 

uzgodnieniu z Zamawiającym przeprowadzić inwentaryzację robót wykonanych, a następnie 

sporządzić i przedstawić Zamawiającemu protokół z takiej inwentaryzacji przygotowany na 

dzień odstąpienia od umowy; 

3) w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca jest zobowiązany dokonać 

wszelkich płatności należnych na rzecz wszystkich swoich podwykonawców oraz przedłożyć 
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Zamawiającemu pisemne oświadczenia podpisane przez podwykonawców, z których będzie 

wynikać, że Wykonawca dokonał zapłaty wobec nich wszelkich należności z tytułu realizacji 

powierzonych robót; 

4) niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 21 dni od daty odstąpienia od umowy, 

Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu uporządkowany teren budowy, z 

którego usunięto wszelkie odpady, zbędne materiały, maszyny, urządzenia oraz wykonać 

wszelkie inne obowiązki określone w niniejszej umowie, niezbędne do dokonania odbiorów 

robót i ich rozliczenia; 

5) Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków celem 

zabezpieczenia wykonanych do dnia odstąpienia robót na własny koszt, a jeżeli tego nie 

wykona, wówczas Zamawiający podejmie wszelkie niezbędne środki celem zabezpieczenia 

ich wykonanych i kosztami zabezpieczenia obciąży Wykonawcę (koszty te mogą być 

potrącone z należności Wykonawcy za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy); 

6) Wykonawca po odstąpieniu od umowy będzie uprawniony do żądania zapłaty wynagrodzenia 

wyłącznie za te roboty, które zostały prawidłowo wykonane, udokumentowane i odebrane 

przez Zamawiającego jako wolne od wad, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

6. W razie odstąpienia od niniejszej umowy, postanowienia niniejszej umowy dotyczące gwarancji 

jakości i rękojmi za wady mają zastosowanie do robót które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego i odebrane przez Zamawiającego. 

7. Postanowienia powyższe stosuje się także w każdym innym przypadku rozwiązania niniejszej 

umowy albo stwierdzenia jej nieważności.  

 

§ 14 

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  ……………….. miesięcy gwarancji jakości na wykonane 

roboty. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości. Bieg terminu gwarancji 

jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu 

umowy przez Zamawiającego.  

2. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady i gwarancji jakości dla każdej wady z 

osobna należy do Zamawiającego. 

3. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca usunie bezpłatnie wady wykonanych robót, które 

zostaną zgłoszone przed upływem umownego terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązków wynikających z gwarancji jakości przed upływem 
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okresu gwarancji, Zamawiający ma prawo zgłosić roszczenia z rękojmi za wady w odniesieniu 

do wady, w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu terminu do jej usunięcia, w ramach 

gwarancji jakości.  

4. Zamawiający w razie bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wady w ramach gwarancji 

jakości może powierzyć jej usunięcie na koszt Wykonawcy, który w takim przypadku będzie 

zobowiązany do pokrycia kosztów z tym związanych w terminie 3 dni od otrzymania wezwania 

do zapłaty od Zamawiającego. 

5. Zawiadamiając o stwierdzonej wadzie Wykonawcę, Zamawiający wyznaczy termin technicznie 

uzasadniony na jej usunięcie. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, ulega przedłużeniu o 

czas usunięcia każdej wady.  

6. Strony umowy zgodnie ustalają, iż w ostatnim miesiącu rękojmi dokonają przeglądu przedmiotu 

umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce wykonania  przeglądu, 

zostaną określone przez Zamawiającego, o czym zostanie powiadomiony Wykonawca, z co 

najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie 

stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez 

niego ustalenia są wiążące dla Wykonawcy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady stwierdzonej przez Zamawiającego, bez 

względu na koszty z tym związane. 

8. Szczegółowe zasady gwarancji określa  Karta gwarancyjna stanowiąca załącznik nr. 1 do 

umowy. 

§ 15 

GWARANCJA ZAPŁATY 

 

1. W przypadku żądania dostarczenia na rzecz Wykonawcy gwarancji zapłaty za roboty, dalej 

zwaną „gwarancją zapłaty", zgodnie z przepisami o gwarancji zapłaty za roboty budowlane, 

Zamawiający dostarczy gwarancję zapłaty Wykonawcy, który będzie jej beneficjentem. 

Wykonawca będzie uprawniony do skorzystania z gwarancji zapłaty, wyłącznie na kwotę 

nieprzekraczającą wymagalnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy, w 

przypadku spełnienia następujących warunków i po przedstawieniu gwarantowi wymienionych 

w nich dokumentów: 

1) pomimo upływu wskazanego w umowie terminu płatności prawidłowo wystawionej i 

zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury, zgodnie z zasadami wynikającymi z umowy, 

Zamawiający nie zapłacił przysługującej Wykonawcy należności; 
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2) zwłoka w płatności należności, licząc od daty w której należność stała się wymagalna, wynosi 

ponad 30 dni roboczych; 

3) po upływie terminu płatności należności Wykonawca złożył Zamawiającemu pisemne 

wezwanie do zapłaty wraz z oświadczeniem, że należność nie została uiszczona, wskazaniem 

faktury VAT stanowiącej podstawę żądania należności 

i określeniem daty, w której należność stała się wymagalna. 

2. Wykonawca zwróci Zamawiającemu połowę udokumentowanych kosztów uzyskania gwarancji 

zapłaty w terminie do 7 dni od daty doręczenia gwarancji zapłaty przez Zamawiającego. W razie 

niewykonania tego obowiązku Zamawiający może dokonać potrącenia tej kwoty z każdej 

następnej wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy.  

 

§ 16 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 

sumę stanowiącą 10 % wynagrodzenia umownego brutto w kwocie ……………… zł (słownie: 

……………………………..) w następujących formach : Gwarancja Ubezpieczeniowa, które 

będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

oraz będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

2. Jeżeli na 14 dni przed wygaśnięciem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Wykonawca, w przypadku konieczności jego przedłużenia, nie przedłuży lub nie wniesie 

nowego zabezpieczenia na okres uzgodniony z Zamawiającym, to okoliczność ta stanowiła 

będzie nienależyte wykonanie umowy, uprawniające Zamawiającego do skorzystania z 

zabezpieczenia w pełnej kwocie na zabezpieczenie swoich roszczeń wynikających z niniejszej 

umowy.   

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70 % zostanie zwrócone w terminie 

30 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

4. Strony umowy ustalają, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady kwotę wynoszącą 30 % wysokości zabezpieczenia, która zostanie zwrócona w terminie 

do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

§ 17 

UBEZPIECZENIE 
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1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia oraz  

dostarczenia Zamawiającemu nie później niż w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy:  

1) opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności, włączającej do ochrony również: 

a) odpowiedzialność  kontraktową z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań, 

b) czyste straty finansowe,  

a w  przypadku braku polisy inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem niniejszej umowy na kwotę co najmniej …………00 zł (słownie: 

…………..00/100); 

2) opłaconej polisy ubezpieczenia placu budowy od wszystkich ryzyk (ubezpieczenie   ryzyk 

budowlano-montażowych). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczeń wskazanych w ust. 1 pkt. 1 i 2, w 

całym okresie realizacji umowy. Jeżeli Wykonawca nie będzie kontynuował ubezpieczenia, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania niniejszego obowiązku w terminie 7 dni, a w 

przypadku bezskutecznego upływu terminu, może zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie lub 

przedłużyć je w imieniu i na koszt Wykonawcy albo odstąpić od niniejszej umowy, według 

swego wyboru, w całości lub w niewykonanej części, w terminie do 30 dni od stwierdzenia 

bezskutecznego upływu 7 dniowego terminu. 

3. W przypadku przedłużenia ubezpieczenia w trybie wskazanym w ust. 2 zd. 2 Zamawiający może 

potrącić wydatki z tym związane z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 18 

POSTANOWIENIA POZOSTAŁE 

 

1. Wszelkie oświadczenia dla drugiej Strony w wykonaniu postanowień niniejszej umowy, z 

zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie, wymagają formy pisemnej i będą przesłane 

listem poleconym na adres Strony za potwierdzeniem odbioru określony w niniejszej umowie. W 

razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na 

ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za 

doręczoną w dacie zwrotu korespondencji.  

2. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej bądź konsorcjanta 
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(w przypadku, gdy stroną umowy jest konsorcjum) cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy bądź przekazu zapłaty Wynagrodzenia.  

3. Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową i dokonały interpretacji jej poszczególnych 

postanowień, w celu wyeliminowania ewentualnych mogących powstać w przyszłości sporów na 

tle jej wykonania.  

4. Jeżeli Zamawiający w ramach odpowiedzialności solidarnej z Wykonawcą wobec 

podwykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane, zaspokoił powstałe na skutek 

zachowania Wykonawcy roszczenia podwykonawcy, Zamawiającemu służy roszczenie 

regresowe do Wykonawcy o zwrot całego spełnionego wobec podwykonawcy świadczenia. 

5. Strony ustalają, iż Zamawiający jest upoważniony do zamieszczania w materiałach na temat 

realizowanej inwestycji, o której mowa w § 1 ust.1 umowy: nazwy, logo, znaków firmowych, 

innych oznaczeń dotyczących określenia Wykonawcy; 

 

§ 19 

ZMIANY UMOWY 

 

1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty : 

1) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku 

ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej 

stawki podatku VAT; 

2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w 

formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do 

wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie 

spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być 

Zamawiający lub Wykonawca; 

3) w przypadku zmiany: 

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2008),  

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  
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Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana 

wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 7 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę 

do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania zamówienia, natomiast 

spowoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 

3.w przypadkach określonych w § 11 ust. 2 i 3 umowy, co do zmniejszenia zakresu robót i 

obniżenia wynagrodzenia umownego o wartość robót zaniechanych; 

4.odnośnie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze 

zwłoki Wykonawcy, w szczególności: 

a) w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony 

rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk 

powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub 

zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich 

uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający 

czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia, 

b) w przypadku określonym w § 11 ust. 3 umowy o okres wykonania rozwiązań 

zamiennych. 

5.Ponadto przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do 

treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, a dotyczących w szczególności 

zakresu rzeczowego robót, terminu ich wykonania, należnego wynagrodzenia umownego, sposobu 

wykonywania i odbioru robót, gdy są one następstwem niemożliwej do przewidzenia: 

1) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych lub materiałowych niż wynikające z dokumentacji technicznej, w sytuacji 

gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem robót albo ze względu na zmiany przepisów prawa lub zmiany w dokumentacji 

technicznej narzucone lub wprowadzone przez uprawnione organy administracji publicznej,  

2) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej z przyczyn niezależnych 

od Zamawiającego lub Wykonawcy, 

3) konieczności zmiany materiałów, urządzeń, instalacji wskazanych w dokumentacji 

technicznej, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji  

lub wycofaniem ich z rynku, 

4) przyjętej w dokumentacji technicznej technologii lub sposobu wykonania robót, gdy 

roboty nie mogą być realizowane, w szczególności ze względu na nie zinwentaryzowane 

istniejące uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej 

projektowej przeszkody, 
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5) wystąpienia uzasadnionej konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót; 

           6) wstrzymania wykonywania robót przez uprawnione organy lub zaistnienia przyczyn      

               niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, w szczególności takich jak: 

  a)znaleziska archeologiczne, skutkujące wstrzymaniem robót lub koniecznością 

wykonania robót dodatkowych, nie ujętych w przedmiocie zamówienia; 

 b)znaleziska z czasów wojen: uzbrojenie, niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe 

groby; 

c)wystąpienie w trakcie realizacji umowy nie zainwentaryzowanego istniejącego 

uzbrojenia podziemnego, kolizji technicznych; 

d)warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie lub prawidłowe  wykonywanie 

robót, zgodnie z konieczną do przestrzegania technologią lub sposobem ich wykonywania; 

e) konieczność wykonania badań archeologicznych  

      7) wystąpienia siły wyższej. 

3. Zakres zmian postanowień umowy, wywołanych przyczynami, o których mowa w ust. 3, 

powinien być odpowiedni do wywołującej je przyczyny, pod względem rzeczowym, czasowym i 

finansowym. 

 

§ 20 

REGULACJE POZAUMOWNE 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy 

prawa: 

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze 

zm.)  

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017, poz. 459) 

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)  

2. Strony zgodnie oświadczają, że w wypadku powstania sporów wynikających z realizacji 

niniejszej umowy rozstrzygać je będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3.Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy.  

 

Załącznik nr 1 Karta gwarancyjna  

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

KARTA   GWARANCYJNA 

Dokument   gwarancji jakości 

                          określająca uprawnienia zamawiającego z tytułu gwarancji jakości  

1. Przedmiot gwarancji : „…………………….” 

2. Zamawiający jako uprawniony: Gmina Bogoria 

3. Wykonawca jako Gwarant ........................................................................ 

4.Umowa nr ………….2018 z dnia ................................................. 

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji................ 

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

6.Data bezusterkowego odbioru końcowego :  dzień...........miesiąc ...........rok 

7.Ogólne warunki gwarancji jakości : 

1)Wykonawca(Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą Kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji, został 

wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

przepisami techniczno- budowlanymi, oraz innymi dokumentami będącymi częścią umowy, o której mowa w 

ust.4. 

2)Wykonawca gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające 

wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót, 

3)Okres gwarancji wynosi: 

    a) .......lat(.....miesięcy) od dnia spisania protokołu odbioru końcowego robót na roboty budowlane ,  b) 

.......lat(.....miesięcy) od dnia spisania protokołu odbioru końcowego robót na Kluczowe                          

urządzenia technologiczne wskazane w wykazie Kluczowych urządzeń technologicznych stanowiącym 

załącznik  do Umowy  

4)W przypadku ujawnienia w okresie gwarancyjnym wady ,okres gwarancji zostaje przedłużony o okres od 

jej zgłoszenia do momentu jej skutecznego usunięcia, 

5)okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy ,wolny od wad , a także w 

przypadku dokonania istotnych napraw elementu, 

6)nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

a) siły wyższej, 

b) szkód wynikłych nie z winy Wykonawcy(Gwaranta) 

8. Obowiązki Wykonawcy( Gwaranta): 

1)W czasie trwania okresu gwarancji Wykonawca (Gwarant) zapewni bezpłatny serwis ,przeglądy                       

i konserwacje wszystkich instalacji i urządzeń przynajmniej raz w ciągu roku , chyba że przepisy                                  

i zalecenia producenta wymagają większej częstotliwości przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

w celu uzyskania ciągłej sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych producenta, 
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2) Wykonawca( Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub uprawnionego przedstawiciela zamawiającego w okresie trwania gwarancji                      

w następujących terminach: 

a) awarii, wad zagrażających awarią oraz wad uciążliwych – w ciągu 24 godz. od ich zgłoszenia, a jeżeli 

usunięcie wady lub awarii z obiektywnych względów nie jest możliwe  w tym trybie, to niezwłocznie po 

ustąpieniu przeszkody, 

b)wad urządzeń infrastruktury technicznej , w tym sieci i instalacji- w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia, 

c) w  pozostałych przypadkach – w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia , jeżeli strony nie uzgodniły innego 

terminu. 

3) do czasu usunięcia awarii ,wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren , 

4)jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca(Gwarant)wystąpi z 

wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn konieczności zmiany tego terminu . Do czasu usunięcia 

awarii, wady Wykonawca zapewni na własny koszt zastępcze urządzenie o parametrach                            i 

konfiguracji co najmniej takich samych jak naprawiane , 

5) Wykonawca ( Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszystkich wad w przypadku gdy 

wada elementu o dłuższej gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu obiektu, dla którego okres 

gwarancji już minął, 

6)Strony ustalają, że liczba napraw powodująca obowiązek wymiany przez wykonawcę wadliwego 

urządzenia na nowy wynosi 3 ( słownie : trzy) 

7)stwierdzenie usunięcia wad uważa się za skuteczne  z chwilą podpisania przez obie strony protokołu 

odbioru usuniętych wad lub prac naprawczych  

9. Odpowiedzialność Wykonawcy. 

1) Wykonawca(Gwarant) jest odpowiedzialny za wszystkie szkody i straty, które spowodował                          

w trakcie prac nad usuwaniem wad lub wykonywania swoich zobowiązań zawartych w umowie lub Karcie 

gwarancji. 

2) Wykonawca( Gwarant) niezależnie od udzielonej gwarancji jakości ,ponosi odpowiedzialność                         

z tytułu rękojmi za wady . 

10. Obowiązki Zamawiającego. 

1) Zamawiający (Uprawniony )zobowiązuje się do przechowywania powykonawczej dokumentacji 

technicznej i protokołu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji zgłoszonych wad przyczyn 

ich powstania i sposobu ich usunięcia. 

11. Przeglądy gwarancyjne. 

1)Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 12 miesięcy . 

2) W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego Zamawiający (Uprawniony) powoła komisję odbioru 

pogwarancyjnego,  w skład której wejdą przedstawiciele Zamawiającego (Uprawnionego i Wykonawcy( 

Gwaranta). Komisja dokona oceny stanu technicznego . Komisja wskaże ewentualne usterki i ustali termin na 

ich usunięcie . 
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3) Datę i godzinę rozpoczęcia przeglądu gwarancyjnego  wyznacza Zamawiający 

(Uprawniony)zawiadamiając o nim Wykonawcę ( Gwaranta) na piśmie z co najmniej 14 dniowym 

wyprzedzeniem. 

4)Jeżeli Wykonawca ( Gwarant) został prawidłowo powiadomiony o terminie przeglądu gwarancyjnego , 

niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie powodowało żadnych ujemnych skutków dla ważności i 

skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową . 

5) Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony będzie protokół przeglądu gwarancyjnego , w co 

najmniej dwóch egzemplarzach , po jednym dla zamawiającego ( Uprawnionego)  i Wykonawcy                         

( Gwaranta) 

12. Zasady porozumiewania się Stron 

1) O każdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego ( Uprawnionego)powiadamia 

wyznaczonego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy(Gwaranta) telefonicznie oraz  za pośrednictwem 

poczty elektronicznej lub faksu . Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić niezwłocznie przyjęcie 

zgłoszenia na piśmie faksem lub e-mailem oraz określić sposób i czas usunięcia wady i awarii przy 

uwzględnieniu terminów wskazanych w ust. 8 pkt.2 niniejszej Karty gwarancji  

2) Wykonawca ( Gwarant) wyznaczy do przyjmowania zgłoszeń od Zamawiającego przynajmniej dwie 

osoby oraz przekaże Zamawiającemu  w dniu  odbioru końcowego numer/ - y  telefonu/-ów oraz  faksu   i 

adres/-y mailowe do kontaktu w sprawie awarii i wad.  

3) Potwierdzenie zgłoszenia dokonywane jest mailem lub faksem na nr lub adres do kontaktu wskazany 

osoby/osób upoważnionych do dokonywania zgłoszeń przez Zamawiającego  . Za skuteczne uznaje się 

powiadomienie Wykonawcy (Gwaranta) o wadzie jeśli Zamawiający (Uprawniony) ma zwrotne 

potwierdzenie przesłania e- maila lub faksu na wskazany adres kontaktowy Wykonawcy. 

4)Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej przesłanej na adres 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

5) O zmianach w danych adresowych ,o których mowa w pkt.2) i 4) strony zobowiązane są informować 

niezwłocznie po zaistnieniu zmiany, nie później jednak niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 

uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną . 

13. Postanowienia końcowe. 

1) Warunki gwarancyjne opisane w dokumentach gwarancyjnych urządzeń nie mogą być sprzeczne z 

warunkami gwarancyjnymi wynikającymi z umowy i z tej Karty gwarancyjnej chyba, że warunki gwarancji 

opisane dokumentach gwarancyjnych są korzystniejsze dla zamawiającego. 

2) W sprawach nie uregulowanych niniejszą Kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

3) Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralną części Umowy, o której m owa w ust.4 

4)Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej  pod rygorem nieważności. 

 

Wykonawca( Gwarant)                                                                       Zamawiający ( Uprawniony) 
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Załącznik nr 8 

OŚWIADCZENIE  

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych  

w art. 13 lub art. 14 RODO 

 
 
  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. pn. 

„………………..” prowadzonym przez Gminę Bogoria.  

 

 

 

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _         

 

                                                                                     ............................................................................. 
     Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 

 

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

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 


