SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
na wykonanie zadania:

Remont chodnika przy blokach mieszkalnych
w Czarnej Wodzie
przy ul. Mickiewicza 9,11 i 13

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, tj. w trybie przetargu nieograniczonego na mocy art. 10 ust. 1
ustawy oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust 8 ustawy.
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Zamawiający: Gmina Czarna Woda - reprezentowana przez Burmistrza Czarnej Wody
NIP 592-10-02-479 REGON 191675617
Adres do korespondencji: Urząd Miejski w Czarnej Wodzie, 83-262 Czarna Woda, ul. Mickiewicza 7,
Strona WWW: www.czarna-woda.pl
Strona BIP: bip.czarna-woda.pl
Telefony:
Centrala: + 48 58 587-88-50
Fax: +48 58 587-88-01
E-mail: grunty@czarna-woda.pl
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie oznaczone jest jako: ZP.PN.271.2.2014
Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.
MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.05.2014r.
Czarna Woda ul. Mickiewicza 9,11 i 13
1.

Oznaczenie przedmiotu zgodnie z CPV:

45233222-1 roboty budowlane w zakresie układania chodników
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 roboty rozbiórkowe
2.

Opis przedmiotu zamówienia.
2.1. Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika przy blokach mieszkalnych w Czarnej Wodzie przy ul.
Mickiewicza 9,11 i 13

a) Remont obejmuje następujące prace:
-zerwanie istniejących płyt chodnikowych i obrzeży betonowych
-rozebranie istniejących elementów schodów betonowych do bloków
-wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne nowego chodnika i schodów
-wykonanie podbudowy betonowej pod schody
-wykonanie podbudowy pod chodnik z piasku
-ustawienie obrzeży betonowych
-wykonanie nawierzchni chodnika i schodów z kostki betonowej gr.6cm
-wykonanie odwodnień liniowych powierzchniowych
Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:
- naprawę i przywrócenie do stanu poprzedniego uszkodzonych urządzeń i terenu, organizację i urządzenie placu
budowy,
- dostarczenie atestów, aprobat, certyfikatów, deklaracji zgodności, świadectw jakości na użyte materiały,
- po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu placu budowy.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:
a) opis techniczny i przedmiar robót,
b) rysunek.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane
roboty.
2.2. O ile w opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze

robót, wyjaśnieniach do przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń,
wyrobów itp., oznacza to, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub
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równoważne. Wykonawca musi jednak wykazać, że zastosowane materiały, urządzenia itp. są równoważne.
2.3. Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych
materiałów. Brak określenia szczególnych wymogów przez Zamawiającego w przedmiocie standardu
wykonania (jakości materiałów, sprzętu, urządzeń, itp.) oznacza, że Wykonawca wywiąże się ze swoich
obowiązków, kiedy zachowa średni standard wykonania, po jego akceptacji przez Zamawiającego.
2.4.
Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o
właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub lepszych od tych, które zostały
określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy
czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem
referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy
i parametry.
3. Warunki zmiany umowy zawartej w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3.1.

przypadku:

Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, może nastąpić w

- wprowadzenia zmian w przedmiarze robót, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu
zakończenia realizacji zawartej umowy,
- przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
- powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich
powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,
- konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń
osób trzecich albo właściwych organów,
- wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
- napotkania w czasie wykonywanych wykopów niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych,
- wystąpienia „siły wyższej”, wydarzeń nieprzewidywalnych i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujących po
podpisaniu umowy i powodujących niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu np. wyjątkowo
niesprzyjające warunki atmosferyczne, wichury, nawałnice klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy
transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne
nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. Strony są
zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia
określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami,
- wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne
będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących niemożliwością dotrzymania
terminu realizacji przedmiotu umowy,
- konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy.
3.2. Sądowa waloryzacja wynagrodzenia.
3.3. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że jest korzystna dla Zamawiającego lub zaszły
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3.4. Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
3.5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w związku z ograniczeniem zakresu prac przez
Zamawiającego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace.
3.6. Zmiana zakresu robót i wynagrodzenia w związku z aktualizacją rozwiązań ze względu na postęp technologiczny
lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.
3.7. Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.
3.8. Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem spełnienia
wymagań określonych w SIWZ i umowie na roboty budowlane,
3.9. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy.
3.10. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3.11. Zmniejszenie zakresu robót i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
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3.12. Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robót w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy.
3.13 W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o
dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
3.14. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Zamawiający
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie o tym fakcie Wykonawcy i wystąpienia z wnioskiem o
dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
3.15. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę, jako stanowiące podstawę do zmiany
umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w
umowie.
3.16. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
3.17. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe
postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.
4.
5.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Warunki stawiane Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania

oceny spełniania tych warunków
6.1. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ustawy Pzp. W
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, wyżej wymieniony warunek musi być spełniony przez każdego z Wykonawców.
W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący doświadczeniem rozumianym jako zrealizowanie w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co
najmniej dwóch robót budowlanych o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego zamówienia tj.
remont chodnika lub innych powierzchni z kostki betonowej. Realizacja tego zadania musi być potwierdzona
dokumentami, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje
lub protokoły odbioru prac). Wykazane prace wykraczające poza wymagany charakter nie będą brane pod uwagę przy
ocenie ofert. Dotyczy to również wykazanych robót budowlanych nie potwierdzonych referencjami lub protokołami
odbioru.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi dysponować osobą, która
będzie pełniła funkcję kierownika budowy i będzie posiadała uprawnienia w branży budowlanej oraz będzie posiadała
5 letnie doświadczenie w realizacji podobnych zamówień.
Potencjał techniczny. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia,
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
6.2.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo
którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne
byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty
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powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez
oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert.
6.3. Niewykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków spowoduje wykluczenie
Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
6.4. Sposób dokonywania oceny spełniania wymaganych warunków.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych
wraz z ofertą.
Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą „spełnia" - „nie spełnia".
Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki, Wykonawca spełnił.
6.5. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne)
oferta musi spełniać poniższe wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
a) w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu pełnomocnictwa w celu ustalenia
podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
b) w stosunku do spółki cywilnej, jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego
przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego
wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo
wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników bądź też przez pełnomocnika.
c) w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki dotyczące spełniania warunków udziału
w postępowaniu podlegają sumowaniu.
d) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone PEŁNOMOCNICTWO
jednoznacznie określające postępowanie, do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania i wskazujące
Pełnomocnika.
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja)
Wykonawcy ustanawiają PEŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno
jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać
pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie i każdy z nich
musi podpisać się pod tym dokumentem.
f) PEŁNOMOCNICTWO/-A/ należy złożyć w oryginale lub potwierdzone notarialnie.
g) w przypadku składania oferty wspólnej - oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego
pełnomocnika.
7. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i innych wymagań Zamawiającego stanowią

poniższe oświadczenia lub dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty.
7.1. Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 6.1 Wykonawcy winni przedstawić następujące
dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24
ust. 1 PZP i spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP zgodnie z treścią załącznika nr 1 do formularza
oferty,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych o podobnym
charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego zamówienia wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone; zgodnie z treścią załącznika nr 2 do formularza oferty,
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3;
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e) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 3;
f) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art. 24b ust. 3 ustawy Pzp należy do oferty załączyć listę podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp - załącznik nr 4 do formularza oferty .
g) pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie
warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5
do SIWZ do formularza oferty.
7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych art. 26 ust. 2b
ustawy, wymienione dokumenty pkt od 7.1.a do 7.1.b muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.
7.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w pkt. 7.1b - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument, o którym mowa w pkt. 7.1b powinien być 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. 7.1b, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju lub miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
7.4. Dokumenty są składane w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
8. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia oraz
informacja o Podwykonawcach.
8.1 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.
8.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcy.
8.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym
mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
8.4. Zamawiający żąda wskazania w ofercie (pkt 5 formularza ofertowego – zał. do SIWZ) przez Wykonawcę części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy.
9. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, które przedmiotem są roboty budowlane.
9.1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający
powierzyć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnie z projektem umowy.
9.2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej.
9.3. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, oraz gdy
przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu w
terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy.
9.4. 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 jej zawarcia.
9.5. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane w sytuacji niespełnienia wymagań określonych w SIWZ, oraz gdy termin zapłaty jest dłuższy niż 30
dni. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy.
9.6. Każda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robót budowlanych musi zawierać m.in.
postanowienia dotyczące:
a) zakresu robót przewidzianego do wykonania,
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b) terminów realizacji,
c) wynagrodzenia i terminów płatności,
d) postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie (zmianę) umowy przez
Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą,
e) rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.
10. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.
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 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został
wskazany w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym
nie dotyczy umów o wartości większej niż 50 000 zł.
11. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
12.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany
będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w
ofercie.
12.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formie:
a) pieniądza;
b) gwarancji bankowej;
c) poręczenia bankowego,
d) poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym;
e) gwarancji ubezpieczeniowej;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny
zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu
nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez
jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
12.3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi z uwzględnieniem przepisów ustawy Pzp.
13. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do:
a) przedstawienia do akceptacji Zamawiającego umowy z podwykonawcą (jeśli taka wystąpi), która musi zawierać
m.in. postanowienia dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcy.
b) dostarczenia zamawiającemu umowy regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie.
14. Wymagania podstawowe- przygotowanie i złożenie oferty
14.1. Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
14.2. Ceny należy podawać w złotych polskich.
14.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14.4. Oferta oraz załączniki do oferty winny być przygotowane zgodnie z treścią formularzy stanowiących załączniki
do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
14.5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez
wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym
przez Zamawiającego.
14.6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą
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woda.pl. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekaże dokumenty lub informacje, o których mowa wyżej faksem lub
pocztą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie potwierdzi fakt ich przesłania na piśmie.
14.7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14.9. Przy wycenie robót w celu określenia ceny ofertowej, Wykonawca zapozna się z SIWZ oraz dokumentami
przetargowymi (przedmiarami robót).
15. Podpisanie oferty
15.1. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
15.2. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem
przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
15.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu
(np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
15.4. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę
nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika
z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych
dokumentach.
15.5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub
podpisane) własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
16. Sposób sporządzenia oferty
16.1.Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny z zachowaniem formy
pisemnej. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
16.2. Zaleca się kolejno ponumerować strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą, a w treści oferty umieścić
informację z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami.
16.3. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną
dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę
Wykonawca może przesznurować, a końce sznurka trwale zabezpieczyć.
16.4. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu.
17. Tajemnica przedsiębiorstwa
17.1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia.
17.2. Udostępnieniu podlega także protokół z postępowania przetargowego wraz z załącznikami.
Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty
lub unieważnieniu postępowania.
17.3. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach:
- osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie
protokołu lub/i załączników do protokołu (np. ofert),
- po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w art. 17.3 Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób
udostępnienia oferty, o czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu.
18. Opakowanie i oznaczenie oferty
Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący
sposób:.......................................................................................................................................
(nazwa Zamawiającego)
.......................................................................................................................................
(adres Zamawiającego)
.......................................................................................................................................
(nazwa (firma) Wykonawcy)
.......................................................................................................................................
(adres Wykonawcy)
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NIE OTWIERAĆ PRZED 31.03.2014.
19. Zmiana i wycofanie oferty
Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać.
Zmiany lub informacja o wycofaniu oferty winny być doręczone zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu
składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a
koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
20. Terminy
20.1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
20.2. Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim przy ul. Mickiewicza 7 w Czarnej Wodzie, nr pokoju 19, nie później
niż do dnia 31.03.2014r. do godz. 11:00.
20.3. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska), jako termin złożenia
oferty zamawiający przyjmie termin otrzymania przesyłki.
20.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2014r. o godz. 11:15, w siedzibie zamawiającego w sali nr 20.
20.5. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom nie
otwarte.
21. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert
21.1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
21.2. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, zamawiający prześle mu
informację zawierającą nazwy i adresy wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert, termin
wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, a także kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na zadanie.
21.3. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
21.4. Koperty oznaczone „WYCOFANE” zostaną odczytane w pierwszej kolejności bez otwierania oferty, której
dotyczy wycofanie. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane wraz z odczytaniem oferty, której
dotyczy ta zmiana.
21.5. Podczas otwarcia kopert z ofertami zamawiający ogłosi nazwy wykonawców, adresy wykonawców i ceny
ofertowe zamówienia.
21.6. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
21.7. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana
za najkorzystniejszą.
21.8. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty na stronie internetowej:
www.czarna-woda.pl oraz bip.czarna-woda.pl, w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz przesyłając
powyższe zawiadomienie wszystkim wykonawcom. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta
została wybrana, zamawiający określi termin i
miejsce zawarcia umowy.
22. Sposób udzielania wyjaśnień
22.1. Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Zapytania należy kierować na adres Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie. Przedłużenie
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie.
22.2. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz zamieści wyjaśnienia na stronie: www.czarna-woda.pl oraz bip.czarna-woda.pl
22.3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert zamawiający może
zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda
wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostanie
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doręczona wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie: www.czarna-woda.pl
oraz bip.czarna-woda.pl. Zamawiający, jeżeli uzna to za konieczne, przedłuży określony w pkt. 20.2. termin składania
ofert, w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach wyjaśnień lub zmian. W tym
przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą
podlegały nowemu terminowi.
23. Pracownicy uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Od godz. 8:00 do 15:00
Wiesława Szopińska tel. +48 58 587-88-55 w. 37
Anna Rekowska, tel. +48 58 587-88-55 w. 38,
tel/fax +48 58 587 88-01, e- mail: grunty@czarna-woda.pl
24. Sposób obliczenia ceny.
24.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego
przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
24.2. Cena oferty powinna obejmować kompletne wykonanie zamówienia publicznego, w tym koszty wykonania robót
bezpośrednio wynikających z dokumentacji, jak również koszty robót nie ujętych, a których wykonanie niezbędne jest
dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, m. in.: roboty tymczasowe, prace towarzyszące, inflację w okresie
realizacji robót, koszty wszystkich robót przygotowawczych, koszty utrzymania placu budowy, koszty uporządkowania
placu budowy, koszty odszkodowań oraz wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i
prawidłowej realizacji zamówienia oraz podatek VAT.
24.3. Zamawiający przyjmuje do kalkulacji i rozliczeń wynikających z zawarcia umowy o zamówienie publiczne w
złotówkach.
25. Punktowa ocena ofert
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierować się ceną brutto oferty, obliczoną zgodnie z dyspozycjami zawartymi
w SIWZ. Waga kryterium 100%.
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium.
Cena wykonania przedmiotu zamówienia – 100%
Wg oferty i formularza cenowego, zasada oceny wg wzoru:
C1= (Cm/C) x 100 pkt x 100%
gdzie:
C1 – ilość punktów za cenę, Cm – cena najniższa, C – cena badana.
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą
liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
27. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Remont chodnika przy blokach mieszkalnych
w Czarnej Wodzie przy ul. Mickiewicza 9,11 i 13
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa:
1) opis techniczny i przedmiar robót,
2) rysunek,
3) oferta Wykonawcy.
§ 2.
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TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT
Ustala się termin wykonania umowy: do 30.05.2014 r.
§ 3.
Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:
1) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, prawa budowlanego, Polskich Norm i
aprobat technicznych,
2) specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
3) ofertą złożoną w dniu …………………….. r.,
4) sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.
§ 4.
1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie …………………………………, działającego
w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: …………………………. .
3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą i podpisywania protokołów odbioru ze strony Zamawiającego
jest .....................................
§ 5.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Do obowiązków zamawiającego należy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3) zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych właściwemu organowi.
4) udzielenie pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.
5) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.
§ 6.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) urządzenie placu budowy, w tym poniesienie kosztów poboru oraz wykonania przyłączy wody i energii
elektrycznej na czas budowy, na warunkach określonych przez ich dostawców.
2) przedstawienie Zamawiającemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji przed
wejściem na teren budowy.
3) pisemne zawiadomienie właścicieli bądź użytkowników, zarządców nieruchomości i sieci, o planowanym
rozpoczęciu i zakończeniu robót, a w przypadku ich wygaśnięcia do ich ponownego uzgodnienia.
4) prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy.
5) poniesienie ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej.
6) udzielanie Zamawiającemu wyczerpujących informacji dotyczących postępu prac.
7) regulacja zasuw, zaworów, studni itp. w uzgodnieniu z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych i
Mieszkaniowych w Czarnej Wodzie, bez odrębnego wynagrodzenia.
8) zapewnienie w czasie realizacji inwestycji dojścia i dojazdu do nieruchomości.
9) umożliwienie wstępu na teren budowy upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego.
10) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco
zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
11) składowanie materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku.
12) zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań, odbiorów i rozruchów niezbędnych do skompletowania
dokumentacji odbiorowej.
13) naprawa uszkodzonych przez Wykonawców zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego, bez
odrębnego wynagrodzenia.
14) naprawa ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu
placu budowy powstałych z winy Wykonawcy, bez odrębnego wynagrodzenia.

ZP.PN.271.2.2014 Remont chodnika przy blokach mieszkalnych w Czarnej Wodzie przy ul. Mickiewicza 9, 11 i 13

15) zapewnienie uczestnictwa kierownictwa budowy w naradach organizowanych przez Zamawiającego.
16) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska
naturalnego i utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary z tego tytułu powstałe w trakcie realizacji robót
obciążają Wykonawcę.
17) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, przed przekazaniem go Zamawiającemu oraz innym
właścicielom i użytkownikom.
§ 7.
MATERIAŁY
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, fabrycznie nowych i
pochodzących z bieżącej produkcji.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać:
1) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
2) wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać Inspektorowi Nadzoru atesty, certyfikaty,
zgodność z PN lub aprobatę techniczną na użyte materiały przed ich wbudowaniem czy zastosowaniem.
§ 8.
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia objęty umową wykona (siłami własnymi / siłami własnymi oraz
przy pomocy Podwykonawców, przy założeniu, że Podwykonawcy wykonują
następujący zakres:
1.1 ………………………………………………………………………………...……........... ).
dot. Podwykonawcy robót budowlanych realizującego roboty budowlane
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej.
4. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, oraz gdy
przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu w
terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy.
5. 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 jej zawarcia.
6. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane w sytuacji niespełnienia wymagań określonych w SIWZ, oraz gdy termin zapłaty jest dłuższy niż 30
dni. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy.
7. Każda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robót budowlanych musi zawierać m.in.
postanowienia dotyczące:
1) zakresu robót przewidzianego do wykonania,
2) terminów realizacji,
3) wynagrodzenia i terminów płatności,
4) postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie
(zmianę/modyfikację) umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą,
5) rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w przypadku rozwiązania
niniejszej umowy.
8. Do zmian umowy stosuje się odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.
dot. Podwykonawcy robót budowlanych realizującego dostawy i usługi
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9. 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 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ, jako niepodlegający
niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o wartości większej
niż 50 000 zł.
10. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub usługi. Jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający informuje o tym
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o
której mowa w § 14 ust. 2 pkt 8) niniejszej umowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców.
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą bez
wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.
13. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz
aneksów do umów z Podwykonawcami.
14. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonane roboty.
15. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub
zaniedbania jego własnych pracowników.
§ 9.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: …………………………
zł brutto (słownie zł.: ……………………………… 00/100).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania
zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
4. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych przedmiarem Wykonawcy nie wolno ich
realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru
inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie będą bezskuteczne.
5. O konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwłocznie pisemnie
Zamawiającego, podając zakres robót oraz ich wartość wraz z załączonym szczegółowym kosztorysem.
6. Przed rozpoczęciem wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie akceptacji
przedstawiciela Zamawiającego, a w przypadku robót dodatkowych zawarcie odrębnej umowy.
§ 10.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem w łącznej wysokości 10%
wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 za przedmiot umowy w formie …………………….., tj.
kwota ………. zł słownie:. …………………………………... .
2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję
zgodnego z umową wykonania robót.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone lub zwolnione w
następujący sposób:
1) część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót (70% wysokości wniesionego zabezpieczenia)
w ciągu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,
2) pozostała część zabezpieczenia (30% wysokości wniesionego zabezpieczenia) w ciągu 15 dni po upływie okresu
rękojmi za wady.
4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu zamawiający zwraca je wraz z
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odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 17 pkt. 1 niniejszej umowy wystąpi konieczność
przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na formularzu oferty stanowiącego
załącznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia
terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z
aneksu do umowy.
6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o
których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.
§ 11.
ODBIÓR ROBÓT
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiór końcowy.
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
działającego w imieniu Zamawiającego oraz Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy.
3. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej pisemnie.
4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie, pod warunkiem potwierdzenia
gotowości do odbioru robót podpisanego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
5. W przypadku odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy odbiór na dzień przypadający w ciągu
14-tu dni, licząc od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.
6. Obowiązek powiadomienia uczestników odbioru i sporządzenia protokołu ciąży na Zamawiającym.
7. Odbiór robót zostanie potwierdzony protokołem odbioru stwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, podpisanym przez przedstawicieli obu stron.
8. Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia dokumenty, które będą stanowić podstawę rozpisania odbioru końcowego, w tym:
1) oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru, że budowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi
warunkami technicznymi,
2) atesty, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia,
3) dokument gwarancji, wystawiony przez Wykonawcę wraz ze stosownymi załącznikami,
4) inwentaryzację geodezyjną.
9. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowił protokół odbioru podpisany przez obie strony.
10. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub ma zastrzeżenia co do kompletności i
prawidłowości dokumentów odbiorowych, wyznacza termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru
końcowego robót, a kosztami uczestnictwa w odbiorze osób upoważnionych obciąża Wykonawcę.
§ 12.
WADY
1. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia:
a) a umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu i wyznacza termin
usunięcia wad,
b) a uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad i
wyznacza termin ich usunięcia,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na
koszt Wykonawcy.
2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu
odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.
4. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów oraz sprawdzenia usuniętych usterek w okresie gwarancji i rękojmi. Z
powyższych przeglądów sporządzane będą protokoły.
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§ 13.
ROZLICZENIE KOŃCOWE ROBÓT, FAKTUROWANIE
1. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury.
2. Płatność należności nastąpi w ciągu 30-tu dni licząc od dnia złożenia faktury wraz z protokołem
odbioru końcowego, stwierdzającym należyte wykonanie zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana będzie przedstawieniem przez Wykonawcę
łącznie z fakturą dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom.
4. Dowodem, o którym mowa w ust. 3 może być m. in. oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że
wszystkie ich należności z tytułu realizacji robót realizowanych w ramach umów zaakceptowanych przez
Zamawiającego zostały przez Wykonawcę uregulowane, z tym że płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy mogą być pomniejszone o kwoty wynikające z postanowień umowy podwykonawczej, na zawarcie
której Wykonawca uzyskał akceptację Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedłożyć
Zamawiającemu pisemne uzasadnienie potwierdzające konieczność zmniejszenia wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy.
5. Brak załączonych dowodów zapłaty do faktury traktowane będzie za uchylanie się przez Wykonawcę od zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje wszczęcie procedury określonej w ust. 6 –
8.
6. 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 uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę,
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek), których
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia doręczenia przedmiotowej informacji. Niezgłoszenie uwag w tym terminie oznaczać będzie
akceptację przez Wykonawcę bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy przez Zamawiającego.
8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dot. zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, w terminie
wskazanym w ust. 7, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca
wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub
podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąca
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Konieczność wielokrotnego
dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność bezpośrednich
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego, o czym mowa w § 16 ust.1 g).
10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
11. Spóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.
12. Przez dotrzymanie terminu płatności rozumie się złożenie dyspozycji przelewu przez Zamawiającego ze swojego
rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.
§ 14.
KARY
1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1
umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od wymagalnego terminu określonego w § 2 umowy,
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2) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, która
naliczana będzie po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek z przyczyn zależnych
od Wykonawcy,
3) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy,
4) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w
wysokości 8% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy,
Kary dla Wykonawcy z tytułu niewywiązania się z obowiązków względem Podwykonawców
5) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w wysokości 5.000 zł,
6) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 5.000 zł,
7) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokości 5.000 zł,
8) niedoprowadzenie do zmiany umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia określono na okres dłuższy niż 30 dni w
wysokości 5.000 zł.
3. Zamawiający przewiduje łączenie kar, o których mowa w ust. 2.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które
ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 8% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy, za
wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty doręczenia pisemnego
wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia należnego
Wykonawcy z tytułu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 6 umowy.
8. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą wynagrodzeniu ryczałtowemu brutto.
§ 15.
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały, w formie odrębnego
dokumentu, liczonej od dnia odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia wad, od dnia ich usunięcia.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.
3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie 3 lat od dnia odbioru końcowego.
§ 16.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:
1) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2) w przypadku gdy dojdzie do zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie
przedmiotowego zamówienia,
3) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcę,
4) w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie podjął robót w
ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestycji,
5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z przedmiarem oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego
dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
6) w przypadku innego rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę,
7) w związku z koniecznością wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznością dokonywania bezpośrednich zapłat na kwotę większą niż 5% wartości umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy:
1) ze względów organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykonać umowy bez
narażenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiającego,
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2) z winy Zamawiającego nie jest możliwa dalsza realizacja umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i
powinno zawierać uzasadnienie.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wystąpienia
okoliczności uzasadniających odstąpienie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego (inspektora nadzoru),
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od
umowy,
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.
Niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy,
4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do:
a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia
odstąpienia,
b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza chyba że
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,
c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy,
d) paragraf 11 i 12 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.
§ 17.
ZMIANY W UMOWIE
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) istnieje
możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:
1) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:
a) wprowadzenia zmian w przedmiarze robót, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu
zakończenia realizacji zawartej umowy,
b) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
c) powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich
powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,
d) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgód lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów,
e) wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
f) napotkania w czasie wykonywanych wykopów niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych,
g) wystąpienia „siły wyższej”, wydarzeń nieprzewidywalnych i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujących
po podpisaniu umowy i powodujących niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu np.
wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, wichury, nawałnice klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy
transportowe, pożar, eksplozje, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne
nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. Strony są
zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia
określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami,
h) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne
będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
i) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących niemożliwością dotrzymania
terminu realizacji przedmiotu umowy,
k) konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,
2) sądowa waloryzacja wynagrodzenia.
3) zmiana zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że jest korzystna dla Zamawiającego lub zaszły
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w związku z ograniczeniem zakresu prac przez
Zamawiającego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace.
5) zmiana zakresu robót i wynagrodzenia w związku z aktualizacją rozwiązań ze względu na postęp
technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu.
6) zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.
7) zmiana Podwykonawcy lub zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem spełnienia
wymagań określonych w § 8 niniejszej umowy.
8) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy.
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9) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10) zmniejszenie zakresu robót i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili jej zawarcia.
11) zmiana sposobu odbioru i rozliczania robót w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy.
12) w przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o
dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
13) w przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Zamawiający
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie o tym fakcie Wykonawcy i wystąpienia z wnioskiem o
dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
14) jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę, jako stanowiące podstawę do zmiany
umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
15) powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe
postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.
§ 18.
Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 19.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 20.
Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 21.
Umowę sporządza się w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.

Zamawiający

Wykonawca
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Formularz Oferty + załączniki do oferty
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy)
NIP……………………………………………………………………
REGON….……………………………………………………………
Tel…………….…………………………………………………………
FAX……………….……………………………………………………
e-mail …....................................................................................

OFERTA
Do Burmistrza
Czarnej Wody
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na Remont chodnika przy
blokach mieszkalnych w Czarnej Wodzie przy ul. Mickiewicza 9,11 i 13, które opublikowane
zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
My niżej podpisani
podmiot wiodący
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
pozostałe podmioty występujące wspólnie
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres oferenta/oferentów)
( w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Cena oferty na roboty wymienione w SIWZ wynosi:
netto ........................................ zł (słownie złotych: ......................................................;
powiększona o podatek VAT ....................%, co w wyniku daje cenę
brutto .......................................... zł (słownie złotych:...................................................).
3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do dnia 30.05.2014r.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale podwykonawców. Zakres prac powierzonych
podwykonawcom:
a) .................................................................................................................................
b) .................................................................................................................................
6. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na roboty objęte niniejszą umową na okres 36
miesięcy.
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8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący:.........................................................................................
...............................................................................................................................
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i
uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami.
10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla stron postanowieniami, które zostaną
wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach
określonych w p-kcie 27 SIWZ oraz zgodnie z niniejszą ofertą i specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Ofertę niniejszą składamy na __________ kolejno ponumerowanych stronach.
12. Załącznikami do niniejszej oferty są:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................

__________________ dn. ______________________
_____________________________________
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik Nr 1 do formularza oferty

…..........................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam co następuje:
1. Spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

__________________ dn. ______________________
____________________
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do oferty przetargowej
(nazwa i adres Wykonawcy)

…......................….........................
(miejscowość i data)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont chodnika
przy blokach mieszkalnych w Czarnej Wodzie przy ul. Mickiewicza 9,11 i 13 oświadczamy,
że zrealizowaliśmy następujące zamówienia:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Całkowita

Czas

wartość

realizacji

usługi

od - do

Nazwa zleceniodawcy

*do wykazu należy dołączyć niezbędne opinie i referencje od zamawiających

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do oferty przetargowej
…......................….........................
(miejscowość i data)

WYKAZ OSÓB
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego na: Remont
chodnika przy blokach mieszkalnych w Czarnej Wodzie przy ul. Mickiewicza 9,11 i 13

Podstawa do
Imię
Lp.
i nazwisko

Kwalifikacje
zawodowe

Zakres
Doświadczenie Wykształcenie wykonywanych
czynności

dysponowania osobą
(umowa o pracę,
pisemne zobowiązanie
podmiotu lub inna
forma)

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do oferty przetargowej

........................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

Informacja
o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej
wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których
mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Remont chodnika przy blokach mieszkalnych w Czarnej Wodzie przy ul. Mickiewicza 9,11 i
13”, informujemy, że:
− nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.)*
− należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) i składamy listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*
Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

1
2
3
4
(...)

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

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

miejsce i data

podpis(y) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
Uwaga. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez podmioty występujące wspólnie, wymagana informacja winna być
złożona przez każdy podmiot.
W przypadku gdy Wykonawca, który składa ofertę należy do grupy kapitałowej, zamiast wypełniać
powyższą tabelę może listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej złożyć na własnym
druku, ale w każdym przypadku zał. 4 do oferty przetargowej należy załączyć do oferty.
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Załącznik nr 5 do oferty przetargowej

………………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy)

Zobowiązanie o współpracy
Ja/my *, …………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko /imiona i nazwiska

działając w imieniu i na rzecz podmiotu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa i adres podmiotu zobowiązanego

zobowiązuję / zobowiązujemy się * do oddania Wykonawcy robót:
……………………......................................................................…………………………………..............................................
nazwa i adres Wykonawcy

do dyspozycji niezbędnych zasobów:
..................................……………………………………………………………………………………………………………..
(podać jakich)

przy realizacji zamówienia publicznego pn.: „Remont chodnika przy blokach mieszkalnych w

Czarnej Wodzie przy ul. Mickiewicza 9,11 i 13”,

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

................................
miejsce i data

* niewłaściwe skreślić

..................................................................................................
podpis (y) osób uprawnionych do reprezentowania Podmiotu,
który zobowiązuje się udostępnić zasoby

