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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Gmina Przywidz 
ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz  
REGON: 191674990 
NIP:  591 12 92 435 
Adres strony internetowej: www.urzad.przywidz.pl 
Adres e-mail: zamowienia_publiczne@przywidz.pl 
Nr tel.:   58 682 51 46 
Nr fax.:  58 682 52 25 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: 
Urząd Gminy Przywidz 
ul. Gdańska 7 
83-047 Przywidz 
W korespondencji należy powoływać się na numer postępowania: RO.Z 271.10.2016. 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, wydanych na podstawie tej ustawy rozporządzeń wykonawczych 
oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zwanej dalej „SIWZ”. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 
39 - 46 ustawy Pzp. 

3. Postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków określonych w SIWZ prowadzone jest z zachowaniem 
formy pisemnej. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 
Pzp, zgodnie z którą, 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. 

 
III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1.  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi transportu rolnego Roztoka – Częstocin, 

polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m na łącznej długości 569,31 
m wraz z robotami towarzyszącymi. 

2.  Zakres prac obejmować będzie:  
1) roboty przygotowawcze - wytyczenie trasy oraz rozbiórkę elementów dróg i przepustów, 
2) roboty ziemne - wykonanie  wykopów, nasypów oraz wzmocnienie podłoża, 
3) wykonanie podbudowy, 
4) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, 
5) roboty wykończeniowe - umocnienie skarp i rowów, wykonanie przepustów oraz ścinanie i 

uzupełnianie poboczy, 
6) wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu - oznakowania pionowego i progu zwalniającego, 
7) opracowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej. 

3.  Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określają następujące dokumenty: 
1) dokumentacja projektowa, składająca się z: 

a) projektu wykonawczego – załącznika A do SIWZ, 
b) przedmiaru robót – załącznika B do SIWZ, 

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB)  – załącznik C do 
SIWZ. 

UWAGA: 
Załączony do SIWZ przedmiar robót należy traktować pomocniczo. Został przekazany dla ułatwienia 
wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysu ofertowego. Za ustalenie dokładnej ilości robót, 
materiałów i urządzeń oraz innych prac niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu 
zamówienia odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wartość przedmiotu zamówienia należy określić na 
podstawie SIWZ, projektu budowlano wykonawczego, STWIORB oraz innych danych np. uzyskanych 
w czasie wizji lokalnej w terenie. 

4.  Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień jako Kod CPV: 
45233140-2 - Roboty drogowe 
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg 



5.  Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art.10 
ustawy Prawo budowlane oraz wymogom, jakie zostały określone w STWIOR. Wykonawca 
zobowiązany będzie, na żądanie Zamawiającego do okazania w stosunku do wskazanych 
materiałów: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z 
Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę techniczną. 

6.  Wykonawca po ukończeniu robót zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do siedziby 
Zamawiającego dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej, z dokumentem potwierdzającym jej 
złożenie w ZUD w Pruszczu Gdańskim. 

7.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

8.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i doświadczeniem Zamawiającego zachodzi 
konieczność udzielenia niniejszego zamówienia jednemu Wykonawcy. Technologiczne rozdzielenie 
przedmiotu zamówienia wymagałoby poniesienia dodatkowych kosztów m.in.: organizacji robót, 
organizacji zaplecza budowy i sprzętu budowlanego. Podział zamówienia na części nie byłby 
właściwy, groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi i organizacyjnymi oraz wzrostem kosztów 
wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących 
poszczególne części zamówienia dodatkowo mogłaby poważnie zagrozić właściwemu i terminowemu 
wykonaniu zamówienia. 

9.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ust. 1 ustawy Pzp.  
10.  Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp, tj. udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia 
polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do wysokości 30% wartości zamówienia 
podstawowego, w przypadku posiadania środków finansowych. 

11.  Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej na podstawie art. 99 
ustawy Pzp. 

12.  Gwarancja - warunki gwarancji zostały określone w § 8 wzoru umowy - załącznika nr 9 do SIWZ. 
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty 
na okres minimum 36 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez 
zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek 
zgłoszonych podczas odbioru końcowego. 
Długość okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. W związku z powyższym wskazany okres 
gwarancji jest okresem minimalnym, który każdy z Wykonawców może wydłużyć. Zamawiający 
określa długość okresu gwarancji w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy 
(termin maksymalny). 
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 
krótszego okresu gwarancji niż 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań 
Zamawiającego. 
Wykonawca może zaoferować dłuższy niż określony maksymalny okres gwarancji, jednak w 
takim przypadku Zamawiający przyjmie do oceny oferty okres 60 miesięcy. 

13.  Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu prowadzenia 
robót budowlanych, celem zapoznania się z wszelkimi uwarunkowaniami w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia. Zainteresowani przeprowadzeniem wizji lokalnej Wykonawcy winni 
skontaktować się z pracownikiem Zamawiającego Leszkiem Zarachem, e-mail: drogi@przywidz.pl 

14.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, był ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty, Polisa winna 
uwzględniać warunki określone przez Zamawiającego w § 4 ust. 2 pkt 13 wzoru umowy. 

15.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub osoby, 
którymi się posługuje podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

16.  Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały 
określone w § 4 ust. 3 i 4 wzoru umowy.  

17.  Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 
18.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę podmiotów, na zasobach których Wykonawca 

polega się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdziale V pkt 1 ppkt 2 lit. c SIWZ. 



19.  Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy, 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jego działania i zaniechania. 

20.  W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda 
wskazania przez Wykonawcę w formularzu „Oferta” – załączniku nr 1 do SIWZ, części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) 
podwykonawców. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje 
zamówienie. 

21.  Wymagania dotyczące podwykonawców zostały określone w § 7 wzoru umowy. 
22.  Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których 

niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 
Przez umowę o podwykonawstwie należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym 
podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także 
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 
Zamawiającemu w terminie 7 dni, od momentu otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo i do 
projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, przysługuje prawo do zgłoszenia 
zastrzeżeń, gdy: 
1) brak prawidłowego oznaczenia stron umowy tj. firmy pod którą działają, adresu, oznaczenia 

formy prawnej, nr NIP-u, nr REGON-u, danych kontaktowych (tel., fax, e-mail, osoba do 
kontaktu), 

2) brak nazwy nadanej zamówieniu przez Zamawiającego wraz ze wskazaniem numeru umowy 
łączącej Zamawiającego oraz Wykonawcę i części robót objętych zamówieniem, która będzie 
realizowana przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

3) określony zakres robót objętych projektem umowy o podwykonawstwo, jest niezgodny z 
zakresem robót budowlanych określonym w dokumentacji projektowej lub kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy, 

4) wartość wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest niezgodna z wyceną, 
5) określenie terminu zapłaty wynagrodzenia jest dłuższe niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 

6) termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową 
dla tych robót, 

7) nie załączono do projektu zestawienia ilości robót i ich wyceny, wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącej wykonania robót budowlanych, które mają być realizowane na podstawie umowy o 
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, 

8) wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w ofercie Wykonawcy, 

9) zamieszczono w projekcie postanowienia uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę 
płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia 
obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę; 

10) projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia 
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego, 

11) projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 
umowy, 

12) brak zastrzeżenia, że w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, Zamawiający bezpośrednio zapłaci 
podwykonawcy kwotę należnego mu wynagrodzenia, bez odsetek należnych podwykonawcy, 
zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwo. 

23.  Zamawiający nie określa informacji o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi 
przedkładania Zamawiającemu. 

24.  Zamawiający nie określa procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy 
w sprawie zamówienia na roboty budowlane.  
   



IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy  do 12.12.2016 r.  
2. Termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. Określony w pkt 1 niniejszego 

rozdziału (nin. rozdz.) termin jest terminem maksymalnym. Wykonawca może zaoferować wykonanie 
przedmiotu zamówienia w krótszym terminie, składając oświadczenie w pkt. 4 formularza „Oferta” - 
załącznika nr 1 do SIWZ. W  takim  przypadku  terminem  realizacji  przedmiotu  zamówienia  będzie  
termin  zaoferowany przez Wykonawcę. 

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w pkt 1 nin. rozdz. jest warunkiem 
otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania od Samorządu Województwa Pomorskiego w 
wysokości ok. 27% wartości inwestycji. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów; 
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub 
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Do prowadzenia działalności 
w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia nie jest wymagane posiadanie kompetencji 
ani uprawnień. 

b)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji 
ekonomicznej i finansowej. 

c)  zdolności technicznej lub zawodowej; 
Wykonawca spełni warunek warunku udziału w postępowaniu dotyczący zdolności 
technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: 
− w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 
jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie lub 
modernizacji drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości co najmniej 300 000,00 zł  oraz 

− dysponuje co najmniej 1 osob ą do pełnienia funkcji kierownika budowy , posiadającą 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290. z 
poźn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej 
lub konstrukcyjno-budowlanej. 

UWAGA: Osoby, które przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, tj. przed 1 stycznia 1995 r. - 
uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do 
pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie oraz uprawnienia uznane na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 
65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji  przy realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

2. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.  
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału 
w postępowaniu określone w pkt 1 ppkt 2 lit. a-c nin. rozdz., musi spełniać co najmniej jeden 
Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie; warunek określony w pkt 1 ppkt 1 nin. rozdz. musi 
spełniać każdy Wykonawca z osobna. 

3. Poleganie na zasobach innych podmiotów. 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 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.  



2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp. 

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w pkt 4 ppkt 1 nin. rozdz., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b)  zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. b i lit. c. nin. rozdz. 
6) Od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanego dalej „Rozporządzeniem”. 

4. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na 
podstawie informacji zawartych w złożonych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu 
dokumentach i oświadczeniach wymienionych w rozdz. VI SIWZ, zgodnie z formułą: spełnia/nie 
spełnia. Z treści dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.  

5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykażą braku  
podstaw do wykluczenia z postępowania o dzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym 
postępowaniu. 

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
1. Do oferty Wykonawca musi doł ączyć aktualne na dzie ń składania ofert  oświadczenie 

dotycz ące przesłanek wykluczenia z post ępowania, sporz ądzone i wypełnione według wzoru 
stanowi ącego zał ącznik nr 2.1 do SIWZ oraz dotycz ące spełnienia warunków udziału w 
post ępowaniu, sporz ądzone i wypełnione według wzoru stanowi ącego zał ącznik nr 2.2 do 
SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

2. Wykonawca, który powołuje si ę na zasoby innych podmiotów , w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - 
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 nin. rozdz.  

3. W przypadku wspólnego ubiegania si ę o zamówienie przez Wykonawców, o świadczenia o 
których mowa w pkt 1 nin. rozdz., składa ka żdy z Wykonawców wspólnie ubiegaj ących si ę o 
zamówienie.  Dokumenty te powinny 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. 

4. Wykonawc ę, którego oferta zostanie najwy żej oceniona, Zamawiaj ący wezwie, do zło żenia w 
wyznaczonym, nie krótszym ni ż 5 dni, terminie aktualnych na dzie ń złożenia o świadcze ń i 
dokumentów potwierdzaj ących spełnianie warunków udziału w post ępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które na wezwanie Zamawiającego musi złożyć Wykonawca: 
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotycz ącego zdolno ści technicznej lub 

zawodowej, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. c rozd z. V SIWZ, Zamawiaj ący żąda:  



a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 
rzecz których roboty te zostały wykonane, sporządzonego i wypełnionego według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 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; 

b) 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 sporządzonego i wypełnionego według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 

2) Wykonawca, który polega na zdolno ściach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zas adach okre ślonych w art. 22a 
ustawy Pzp, musi zło żyć pisemne zobowi ązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezb ędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia  - ewentualnie do 
wykorzystania wzór oświadczenia - stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. 

3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wyko nawcy z udziału w post ępowaniu 
Zamawiaj ący żąda nast ępujących dokumentów: 
a)  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 

21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

b)  zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c)  zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

d)  odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. 

e)  oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności; 

f)  oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

4) Wykonawca, który polega na zdolno ści technicznej lub zawodowej innych podmiotów na 
zasadach okre ślonych w art. 22a ustawy Pzp, musi zło żyć dokumenty wymienione w § 5 
pkt 1–9 Rozporz ądzenia, dotycz ące tych podmiotów. 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na  stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowi ązany do przekazania Zamawiaj ącemu 



oświadczenia o przynale żności lub braku przynale żności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,  sporządzonego i wypełnionego według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5:  
1) ppkt 3 lit. a nin. rozdz. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 

2) ppkt 3 lit. b - lit. d nin. rozdz. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że, zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 i ppkt 2 lit. b nin. rozdz., powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 7 
ppkt 2 lit. a nin. rozdz., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego 
terminu. 

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 
pkt 7 nin. rozdz., 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. Przepis pkt 8 nin. rozdz. 
stosuje się. 

10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 
wskazany w pkt 5 ppkt 3 lit. a nin. rozdz., składa dokument, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1 nin. rozdz., 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub 
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8 nin. rozdz. 
zdanie pierwsze stosuje się. 

11. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych 
przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

12. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

13. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 12 nin. 
rozdz., składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

14. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. 

15. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 
16. 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 Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji 
wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do 
reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. 



17. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować 
osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby 
podpisującej. 

18. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się 
znaleźć podpisy, według zasad, o których mowa w pkt 16 i 17 nin. rozdz. 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. 

19. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 16 nin. rozdz., w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 

20. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, 
o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

21. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 
przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

22. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży 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. 

23. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

24. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
 

VII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

zgodnie z wyborem Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz zapytania przekazywane w formie pisemnej 
należy kierować na adres: 
Urząd Gminy Przywidz, ul. Gda ńska 7, 83-047 Przywidz ;  
przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej należy kierować na adres e-mail: 
zamowienia_publiczne@przywidz.pl   
natomiast przekazywane za pomocą faksu należy kierować na numer faksu:  
(58) 682 52 25. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze 
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
1) w sprawach merytorycznych: 

Leszek Zarach 
e-mail: drogi@przywidz.pl  
numer faksu: (58) 682 52 25. 

2) w sprawach proceduralnych: 
Katarzyna Elwart 
e-mail: zamowienia_publiczne@przywidz.pl  
numer faksu: (58) 682 52 25. 

4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu. 



5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka 
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

6. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na numer 
postępowania: RO.Z 271.10.2016. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający 
udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert 
- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 7 nin. rozdz. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 
10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na 
której udostępniona jest SIWZ (www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne). 

11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z Wykonawcami. 
12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej 
(www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne). 

13. Wszelkie zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się 
integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Wykonawców. 

14. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści 
informację na stronie internetowej (www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne).  

15. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

 
VIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości  4.000,00 złotych (słownie: cztery tysiące 

złotych) przed upływem terminu składania ofert. 
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z  

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych  przez  podmioty,  o których mowa  w  art.  6b ust.  5  pkt  2 ustawy  z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 
r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 65 8335 0003 0112 3712 2000 0002 
z adnotacją: „Wadium – modernizacja drogi transportu rolnego Roz toka - Cz ęstocin – RO.Z 
271.10.2016.”  

4. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 
będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków 
pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu 
składania ofert). 

5. Wadium w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2 - 5 nin. rozdz. należy wnieść poprzez 
zdeponowanie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w kasie Urzędu Gminy w Przywidzu lub 
przesłanie na adres: Urząd Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz. 

6. Wniesienie wadium w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2- 5 nin. rozdz. będzie skuteczne z 
chwilą, gdy Zamawiający otrzyma stosowny dokument. 

7. Gwarancje lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 - 5 nin. rozdz., muszą być sporządzone 
zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: 
1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 

gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku, instytucji 
ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego), 

2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczą, 
3) kwotę, 



4) termin ważności. 
8. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 - 5 nin. rozdz., musi wynikać 

bezwarunkowe, bez pośrednictwa banku lub innej instytucji, nieodwołalne i na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty 
określonej w gwarancji: 
1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 
ofercie, 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z 

przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 
25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej 
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

9. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą potwierdzenie wniesienia wadium 
(kserokopię gwarancji lub poręczenia albo przelew lub jego kserokopię). 

10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 
odrzucona. 

11. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 

 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2 nin. rozdz., nie powoduje utraty wadium. 
4. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie 

wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

 
X.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT  
1.  Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, o ile spełniają warunki określone w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ.  
2.  Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 

składania oferty w postaci elektronicznej. 
3.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oferty, oświadczeń oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie 
używanych w handlu międzynarodowym. 

4.  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. W 
razie wątpliwości, uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

5.  Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
6.  Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
7.  Wzór formularza „Oferta” stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 
8.  Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami SIWZ. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla 

których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie 
z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

9.  Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w 
ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie 



dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz 
podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki. 

10.  Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, 
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej, lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy. Jeżeli z treści dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa 
wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty 
wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Podpis powinien być 
sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. złożony wraz z imienną 
pieczątką lub czytelny - z podaniem imienia i nazwiska). 

11.  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 
załączone do oferty. 

12.  Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Każda 
strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść powinna być podpisana lub parafowana przez 
Wykonawcę. Na formularzu „Oferta” winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

13.  Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach 
(kopertach), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zewnętrzne opakowanie winno być zaadresowane: 

Urząd Gminy Przywidz 
ul. Gdańska 7 

83-047 Przywidz 
oraz opisane: „Oferta na modernizacj ę drogi transportu rolnego Roztoka - Cz ęstocin – RO.Z 
271.10.2016. Nie otwiera ć do dnia 04.11.2016 r. do godz. 10:15”  
Wewnętrzne opakowanie winno być opatrzone dokładnym adresem Wykonawcy, w celu 
umożliwienia zwrócenia oferty bez jej otwierania, w przypadku złożenia oferty po terminie. 

13.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznaczenia 
opakowań (kopert) np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia. 

14.  Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
15.  W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętym opakowaniu (kopercie), 
które musi zawierać oznaczenie: „O świadczenie o wycofaniu oferty zło żonej w przetargu 
nieograniczonym na modernizacj ę drogi transportu rolnego Roztoka - Cz ęstocin – RO.Z 
271.10.2016. Nie otwiera ć przed upływem terminu otwarcia ofert.” Oświadczenie o wycofaniu 
oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o 
wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. 

16.  W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, 
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w 
zamkniętym opakowaniu (kopercie), które musi zawierać oznaczenie: „O świadczenie o zmianie 
oferty zło żonej w przetargu nieograniczonym na modernizacj ę drogi transportu rolnego 
Roztoka - Cz ęstocin – RO.Z 271.10.2016. Nie otwiera ć przed upływem terminu otwarcia 
ofert.”  Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis 
Wykonawcy. 

17.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie 
mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa.  

18.  Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien oznaczyć klauzulą: „NIE 
UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU 
ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 
153, poz. 1503 z późn. zm.)”. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien również złożyć na 
formularzu „Oferta”. W przeciwnym razie cała oferta może zostać ujawniona. Zamawiający zaleca, 
aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w 
oddzielnym wewnętrznym opakowaniu (kopercie) oznaczonym: „tajemnica przedsiębiorstwa” lub 
trwale ze sobą połączone (spięte, zszyte), oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 



oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

19.  Zgodnie z ww. przepisami za tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności. 

20.  Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego 
ofercie. 

21.  W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, 
Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni te informacje (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 
dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05). 

22.  Oferta musi zawiera ć: 
1) formularz „Oferta” - sporz ądzony i wypełniony według wzoru stanowi ącego Zał ącznik nr 1 

do SIWZ; 
2) oświadczenie dotycz ące przesłanek wykluczenia z post ępowania, sporz ądzone i 

wypełnione według wzoru stanowi ącego zał ącznik nr 2.1 do SIWZ; 
3) oświadczenie dotycz ące spełnienia warunków udziału w post ępowaniu, sporz ądzone i 

wypełnione według wzoru stanowi ącego zał ącznik nr 2.2 do SIWZ; 
4) oświadczenia, o których mowa w  pkt 23 ppkt 2 i 3 nin . rozdz., dotycz ące podmiotów, na 

zasoby których powołuje si ę Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec n ich 
podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udział u w post ępowaniu – je żeli 
Wykonawca polega na zdolno ściach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp; 

5) oświadczenia, o którym mowa w pkt 23 ppkt 2 i 3 nin. rozdz., składa ka żdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegaj ących si ę o zamówienie – w przypadku wspólnego ubiegania si ę o 
zamówienie przez Wykonawców; 

6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykona wców wyst ępuj ących 
wspólnie), w przypadku, gdy ofert ę składa pełnomocnik; 

7) potwierdzenie wniesienia wadium - kserokopi ę gwarancji lub por ęczenia albo przelew lub 
jego kserokopi ę (zaleca si ę). 

23. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać następujące 
wymagania: 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2) Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności: 
a) postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
b) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
c) ustanowionego pełnomocnika, 
d) zakres jego umocowania. 

3) Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 
a)  łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 
b)  oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 

4) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
wymienione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej. 

5) Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 

6) Oferta Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  musi być podpisana 
w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być podpisana przez 
każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub pełnomocnika. 

7) W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem. 
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

8) Wypełniając formularz „Oferty”, jak również inne dokumenty, w miejscach odwołujących się do 
Wykonawcy, np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. 

9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za 
podpisanie i wykonanie umowy. 



XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) miejsce składania ofert: Urząd Gminy Przywidz, ul. Gda ńska 7, 83-047 Przywidz, sekretariat 
pok. 2.4;  

b) termin składania ofert: do dnia 04.11.2016 r. do godz. 10:00.  
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Przywidz, ul. Gda ńska 7, 83-047 Przywidz, pok. 2.3;   
b) termin otwarcia ofert: w dniu 04.11.2016 r. o godz. 10:15.  

3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Koperta 
lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności 
składania ofert. Wykonawca, który osobiście złoży ofertę lub za pośrednictwem posłańca, otrzyma 
potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia. 

4. Oferty należy składać w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00. 
5. Otwarcie ofert jest jawne.  
6. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej (www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne) informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 
7. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie. 
 
XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
1. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za cały zakres przedmiotu zamówienia. 
2. Cenę oferty należy podać w formularzu „Oferta” (załącznik nr 1 do SIWZ). 
3. Cenę oferty należy określić cyfrowo i słownie w złotych polskich (PLN), w wartości brutto - z 

podatkiem od towarów i usług (VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegać negocjacjom 

i będzie wiążąca dla stron przy zawieraniu umowy. 
5. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do 

prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, wynikające z obowiązków 
Wykonawcy i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ, dokumentacji 
projektowej, STWIORB i we wzorze umowy, jak i własnej wiedzy i doświadczenia oraz inne nie ujęte 
w dokumentacji przetargowej a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletności wyceny, w 
tym koszty robót tymczasowych, prac towarzyszących, koszty obsługi geodezyjnej, koszty urządzenia 
placu budowy, koszty urządzenia zaplecza budowy, koszty ubezpieczenia budowy, koszty utrzymania 
i dozoru placu budowy. 

6. Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie roboty, których wykonanie jest niezbędne przy 
realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich wykonaniu, gdyż 
Zamawiający uważać będzie, że zostały ujęte w cenie oferty. Zamawiający przyjmuje oferowaną cenę 
jako ostateczną, za jaką przedmiot zamówienia zostanie wykonany. 

7. Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty, Zamawiający przekazuje przedmiar robót z przykładowo 
podanymi podstawami wyceny. 

8. Zamawiający nie wymaga dołączenia kosztorysu ofertowego do oferty. Przed podpisaniem umowy 
Zamawiający wezwie wybranego Wykonawcę do złożenia kosztorysu ofertowego.  

9. Wybrane przez Wykonawcę materiały, wyroby lub urządzenia do zastosowania przy realizacji i 
wycenie przedmiotu zamówienia muszą posiadać co najmniej taką wartość techniczną, użytkową, 
estetyczną, jakiej wymagał Zamawiający w SIWZ oraz muszą zgodnie z prawem być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie. Określenie w kosztorysie ofertowym nazwy producenta lub innych 
parametrów charakteryzujących wybrany przez Wykonawcę produkt jest wiążące przy spełnieniu w/w 
wymogów. 

10. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia i będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi 
z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących wyliczenia ceny, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 

11. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 



12. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie każdy wadliwy wynik działania 
matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe. 

13. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

14. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Zamawiający 
nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia będą 
dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem. 

 
XIII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU  OCENY OFERT 
1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej. 
2. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 
3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający określił następujące kryteria: 

1) cena oferty (kryterium „Cena”) - waga kryterium - 60%, 
2) termin realizacji zamówienia (kryterium „Termin realizacji”) -  waga kryterium - 20%, 
3) długość okresu gwarancji jakości (kryterium „Gwarancja”) -  waga kryterium - 20%. 

4. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w poszczególnych 
kryteriach. Maksymalnie oferta Wykonawcy może uzyskać 100 pkt, odpowiednio 60 pkt, 20 pkt i 
20 pkt w poszczególnych kryteriach. 

5. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 
1) kryterium „Cena” (PC): 

a) znaczenie kryterium - 60 pkt; 
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Cena”:  

− oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania SIWZ oraz ustawy Pzp, otrzyma 
maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena” (60 pkt), 

− ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru: 

60⋅=
Cb

Cn
Pc  

gdzie:      
Pc  – liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę w kryterium „Cena” 
Cn  – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie 
Cb  – cena badanej oferty  
60   – maksymalna liczba pkt w kryterium „Cena”  

2) kryterium „Termin realizacji” (Pt): 
a) znaczenie kryterium - 20 pkt; 
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Termin realizacji”:  

− oferta z najkrótszym terminem realizacji spełniająca wymagania SIWZ oraz ustawy 
Pzp, otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium „Termin realizacji” (20 pkt),  

− maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia został określony przez 
Zamawiającego: do 12.12.2016 r.; Wykonawca może zaoferować wykonanie 
przedmiotu zamówienia w krótszym terminie, składając oświadczenie w formularza 
„Oferta”,  

− w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę maksymalnego terminu realizacji 
przedmiotu zamówienia tj. do 12.12.2016 r., oferta otrzyma zero (0) punktów. 

− na potrzeby oceny ofert w kryterium „Termin realizacji” Zamawiający przyjmuje, że 
podpisanie umowy nastąpi w dniu 21.11.2016 r. i od tego dnia będzie liczył liczbę dni 
na wykonanie zamówienia jaką zaoferowali poszczególni Wykonawcy, 

− W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu realizacji przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje maksymalny termin 
realizacji, czyli do 12.12.2016 r. i przyzna 0 punktów. 



−  ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru:  
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gdzie: 
Pt – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w  kryterium „Termin realizacji” 
Tb – termin realizacji zamówienia w badanej ofercie (w dniach) 
Tmax – maksymalny określony przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia (w 
dniach) 
Tmin – minimalny termin realizacji zamówienia spośród złożonych ofert podlegających 
ocenie (w dniach) 
20 – maksymalna liczba pkt w kryterium „Termin realizacji” 

3) kryterium „Gwarancja” (Pg): 
a) znaczenie kryterium - 20 pkt; 
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Gwarancja”: 

− oferta z najdłuższym okresem gwarancji jakości spełniająca wymagania SIWZ oraz 
ustawy Pzp, otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium „Gwarancja” (20 pkt); 
przy czym Zamawiający poza minimalną długością okresu gwarancji jakości (36 
miesięcy) określa również maksymalną długość okresu gwarancji jakości (60 
miesięcy).  

− W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji jakości tj. 36 
miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. W przypadku zaoferowania 
maksymalnej długości okresu gwarancji jakości tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma 
dwadzieścia (20) punktów. 

− Wykonawca może zaoferować dłuższy niż wyznaczony maksymalny (60 miesięcy) 
okres gwarancji jakości, jednak w takim przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń 
60 miesięcy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „długość okresu gwarancji 
jakości”. 

− W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości krótszego niż 
36 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci.  

− W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie długości okresu gwarancji 
jakości, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji 
jakości, czyli 36 miesięcy i przyzna 0 punktów. 

− Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji jakości w pełnych miesiącach (w 
przedziale od 36 do 60 miesięcy). 

− ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru: 
 
 
 
 
gdzie: 

Pg – liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Gwarancja” 
Gb – liczba miesięcy udzielonej gwarancji oferty badanej 
Gmin – minimalny przyjęty okres gwarancji – 36 miesięcy 
Gmax – maksymalny przyjęty okres gwarancji – 60 miesięcy 
20 – maksymalna liczba pkt w kryterium „Gwarancja” 

6. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w najwyższą łączną liczbę punktów za 
poszczególne kryteria (Pc + Pt + Pg ). 

7. Liczba punktów obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
XIV. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA P UBLICZNEGO 
1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
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adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a 
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt. 1 
ppkt 2 nin. rozdz., zawierać będzie również wyjaśnienie powodów, dla których dowody 
przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 

3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 nin. rozdz., na stronie 
internetowej (www.przywidz.pl/zamowienia-publiczne). 

4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1 nin. rozdz., jeżeli ich 
ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza w wyniku oceny zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XIII SIWZ.  

6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie 
wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o 
terminie i miejscu podpisania umowy. 

8. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do 
podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważnia Zamawiającego 
do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert 
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

10. W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta, wybrana zostanie oferta złożona przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy, Wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć umowę regulującą ich współpracę przy realizacji niniejszego zamówienia 
(np. umowę konsorcjum), która powinna zawierać: 
a)  określenie członków konsorcjum, 
b)  wskazanie celu ustanowienia konsorcjum, 
c)  określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia, 
d)  szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas 

realizacji przedmiotu zamówienia, 
e)  wynagrodzenie każdej ze stron oraz warunki płatności, 
f)  określenie lidera konsorcjum, jego praw i obowiązków, 
g)  postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania 

umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas 
trwania rękojmi. 

 
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej 

podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku 

następujących formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp: 
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 2007 r. Nr 
42, poz. 275, z późn. zm.). 



4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia: 
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, 
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego, 
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego: 
54 8335 0003 0112 3712 2000 0006 
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  
z dopiskiem: „Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy na modernizacj ę drogi transportu 
rolnego Roztoka - Cz ęstocin – RO.Z 271.10.2016.”  
Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku 
bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany 
przez Zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego). 

6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach, o których mowa 
w pkt 3 ppkt b-e nin. rozdz., Wykonawca składa oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie 
zabezpieczenia w tych formach. Dokument ten powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym 
prawem i winien zawierać w swej treści: 
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), 

gwaranta/poręczyciela (banku, instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem (dokładne 
określenie nazwy zamówienia), 

3) kwotę zobowiązania, 
4) termin ważności gwarancji lub poręczenia. 

7. Z treści gwarancji lub poręczeń, o których mowa w pkt 3 ppkt b-e nin. rozdz., musi wynikać 
bezwarunkowe, bez pośrednictwa banku lub innej instytucji, nieodwołalne i na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego 
kwoty stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę (zobowiązanego). 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 
częściowo wykonane dostawy. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach 
określonych w art. 151 ustawy Pzp. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia. 

 
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY 
1. Załącznik Nr 9 do SIWZ stanowi wzór umowy, jaka będzie zawarta z Wykonawcą, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
2. Wykonawca winien zapoznać się z treścią wzoru umowy oraz w przypadku, gdy nie wnosi żadnych 

zastrzeżeń dotyczących postanowień i warunków, określonych we wzorze umowy, zaakceptować 
jego treść na formularzu „Oferta”. 

3. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy: 
1) zmiany postanowień zawartej umowy są dopuszczalne, tylko na warunkach określonych w art. 

144 ustawy Pzp,  
2) zakres zmian postanowień zawartej umowy określa § 17 wzoru umowy stanowiącego załącznik 

nr 9 do SIWZ. 
 
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu 

przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
dziale VI ustawy Pzp. 

2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 



1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego. 
 

XVIII. INNE ISTOTNE INFORMACJE 
1. Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ. 
2. Koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi 

Wykonawca. 
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 

ustawy Pzp. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.   

 
XIX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ  
Załącznik nr 1 do SIWZ    – Formularz  „Oferta” 
Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z 
                                             postępowania 
Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w 
                                             postępowaniu 
Załącznik nr 3 do SIWZ    – Wykaz wykonanych robót budowlanych 
Załącznik nr 4 do SIWZ    – Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
Załącznik nr 5 do SIWZ    – Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
                                             niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 
Załącznik nr 6 do SIWZ    – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
                                             kapitałowej 
Załącznik nr 7 do SIWZ   – Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
                                            wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 
                                            uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
                                            zdrowotne  
Załącznik nr 8 do SIWZ    – Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego zakazu 
                                            ubiegania się o zamówienia publiczne 
Załącznik nr 9 do SIWZ    – Wzór umowy 
Załącznik A do SIWZ        – Projekt wykonawczy 
Załącznik B do SIWZ        – Przedmiar robót 
Załącznik C do SIWZ        – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr  1 do SIWZ  

 

 

 
Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

Numer postępowania: RO.Z 271.10.2016 

 

OFERTA 
 

Zamawiający: 
Gmina Przywidz 
ul. Gdańska 7  
83-047 Przywidz 

 
Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na modernizacj ę drogi transportu rolnego Roztoka - Cz ęstocin, 
 
my niżej podpisani:  
 
imię ............................. nazwisko ............................................. 
 
imię ............................. nazwisko ............................................. 
 
działający w imieniu i na rzecz:  
 

Pełna nazwa Wykonawcy: 
 
Adres Wykonawcy: 
 
Regon nr: 
 

NIP nr: 

Nr telefonu: Nr faksu: 
 

e-mail do kontaktu: 
 
Nazwa banku: 
 

Nr rachunku bankowego: 
 

 
1. Oferuj ę (oferujemy)  realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia:  

za cenę brutto: ............................................................. PLN,  

słownie: ................................................................................................................................................ .  

2. Oświadczam (o świadczamy), że otrzymałem (otrzymaliśmy) konieczne informacje do 
przygotowania oferty, cena oferty (stanowiąca wynagrodzenie ryczałtowe) obejmuje całość prac i 
robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w cenie oferty zostały uwzględnione 
wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu 
zamówienia.  

3. Oświadczam (o świadczamy), że wszystkie informacje podane w załączonych do oferty 
dokumentach i oświadczeniach są aktualne, zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną 
świadomością konsekwencji wprowadzenia w błąd Zamawiającego. 

4. Oświadczam (o świadczamy), że zamówienie zrealizuję (zrealizujemy) w terminie od dnia zawarcia 
umowy  do dnia   ………… 2016 r.  
(maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia: 10.12.2016 r. - Wykonawca może zaoferować wykonanie przedmiotu 

zamówienia w krótszym terminie) 



5. Oświadczam (o świadczamy), że udzielam (udzielamy) ….. miesi ęcznej gwarancji jako ści  na 
wykonane roboty, liczonej od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń 
i uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek 
zgłoszonych podczas odbioru końcowego. 

(Wykonawca oferuje długość okresu gwarancji w pełnych miesiącach w przedziale od 36 do 60 miesięcy) 
6. Oświadczam (o świadczamy),  że zapoznałem (zapoznaliśmy) się ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, nie wnoszę (nie wnosimy) do jej treści zastrzeżeń i uznaję (uznajemy) się za 
związanego (związanych) określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

7. Oświadczam (o świadczamy),  że zapoznałem (zapoznaliśmy) się z postanowieniami wzoru umowy, 
który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Nie wnoszę (wnosimy) do jego treści zastrzeżeń. Zobowiązuję 
(zobowiązujemy) się, w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych 
w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczam (o świadczamy),  że uważam (uważamy) się za związanego (związanych) niniejszą 
ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od 
upływu terminu składania ofert. 

9. Oświadczam (o świadczamy),  że powierzę (powierzymy) wykonanie części zamówienia 
następującym podwykonawcom: 
a)  .........................................................................................................................................................., 
b)  ......................................................................................................................................................... . 

 (wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podać nazwy  
podwykonawców). 

10. Oświadczam (o świadczamy),  że akceptuję (akceptujemy) warunki płatności określone we wzorze 
umowy. 

11. Oświadczam (o świadczamy),  że wadium o wartości: 4000 zł, wniosłem (wnieśliśmy) w dniu 
................................... w formie (wpisać w jakiej) .......................................................................... . 

12. Oświadczam (o świadczamy),  że wniosę (wniesiemy) zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, w następującej formie / formach: (wpisać w jakiej) 
……………………….. .................................................................................................................. . 

13. Oświadczam (o świadczamy),  że tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione, stanowią informacje zawarte w ofercie na 
stronach nr ........................................................................................ . Do oferty załączam (załączamy) 
……………………………………... , w których wykazuję (wykazujemy), że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

14. Ofertę niniejszą składam (składamy) na  ................   ponumerowanych stronach. 
15. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1. .................................................................................................................................................. 
2. .................................................................................................................................................. 
3. .................................................................................................................................................. 
4. .................................................................................................................................................. 
5. .................................................................................................................................................. 
6. .................................................................................................................................................. 
7. .................................................................................................................................................. 
8. .................................................................................................................................................. 

 

 

 

.........................., dn. ......................... 
        ............................................................................ 

            (podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 



Załącznik nr  2.1 do SIWZ  

 

 

 
Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

Numer postępowania: RO.Z 271.10.2016 

 
  

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 POST ĘPOWANIA 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizacj ę drogi 
transportu rolnego Roztoka - Cz ęstocin,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez 
Gmin ę Przywidz, ul. Gda ńska 7, 83-047 Przywidz,  

oświadczam (o świadczamy), że: 

1) reprezentowany przeze mnie (nas) Wykonawca nie p odlega wykluczeniu z post ępowania na 
podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2) reprezentowany przeze mnie (nas) Wykonawca nie p odlega wykluczeniu z post ępowania na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp . 

 
.........................., dn. ......................... 
 

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

            (podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 
 
Oświadczam (o świadczamy), że w stosunku do reprezentowanego przeze mnie (nas) Wykonawcy 
zachodz ą podstawy wykluczenia z post ępowania 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). 
Jednocze śnie o świadczam (o świadczamy), że w zwi ązku z ww. okoliczno ścią, na podstawie art. 24 
ust. 8 ustawy Pzp podj ąłem (podj ęliśmy) nast ępujące środki naprawcze: 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………...........…… 
 

.........................., dn. ......................... 

 

 

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

            (podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
               do reprezentowania Wykonawcy) 

Uwaga: 
Wypełnić  i złożyć  jedynie w przypadku, gdy zaistnieją  wskazane okoliczności.  



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU                                                                                                        

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę WYKONAWCA 

 

Oświadczam (o świadczamy), że w stosunku do nast ępującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych  

zasoby powołuj ę (powołujemy) si ę w niniejszym post ępowaniu, tj.: 

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

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

 
nie zachodz ą podstawy wykluczenia z post ępowania o udzielenie zamówienia.  
 

 

.........................., dn. ......................... 

 

 

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

            (podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY  

NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY                                               

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  

 

Oświadczam (o świadczamy), że w stosunku do nast ępującego/ych podmiotu/tów, b ędącego/ych 
podwykonawc ą/ami:   
…………………………………………………………………………….…………………………..….…… 

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

 
nie zachodz ą podstawy wykluczenia z post ępowania o udzielenie zamówienia.  
 

 

.........................., dn. ......................... 
        ............................................................................ 

                                                                        (podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

                                                                           do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powy ższych o świadczeniach s ą aktualne  
i zgodne z prawd ą oraz zostały przedstawione z pełn ą świadomo ścią konsekwencji wprowadzenia 
zamawiaj ącego w bł ąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

.........................., dn. ......................... 
        ............................................................................ 

                                                                                                                  (podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
                                                                                                                       do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr  2.2 do SIWZ  

 

 

 
Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

Numer postępowania: RO.Z 271.10.2016 

 
 

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 POST ĘPOWANIU 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizacj ę drogi 
transportu rolnego Roztoka - Cz ęstocin,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez 
Gmin ę Przywidz, ul. Gda ńska 7, 83-047 Przywidz,  

oświadczam (o świadczamy), że: 

reprezentowany przeze mnie (nas) Wykonawca spełnia warunki udziału w post ępowaniu 
określone przez Zamawiaj ącego w rozdziale V pkt 1 ppkt 2 lit. c SIWZ, tj.: 
 
1) w okresie ostatnich pi ęciu lat przed upływem terminu składania ofert, a je żeli okres 

prowadzenia działalno ści jest krótszy – w tym okresie, wykonał nale życie, co najmniej jedn ą 
robot ę budowlan ą polegaj ącą na budowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie lub 
modernizacji drogi o nawierzchni asfaltowej o warto ści co najmniej 300 000,00 zł oraz 

2) dysponuje co najmniej 1 osob ą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadaj ącą 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji tech nicznych w budownictwie  rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U . z 2016r., poz. 290. z po źn. zm.) do 
kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze ń w specjalno ści drogowej lub 
konstrukcyjno-budowlanej. 

 
 
 
.........................., dn. ......................... 

 

 

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

         (podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH                                   
INNYCH PODMIOTÓW 

 
Oświadczam (o świadczamy),  że w celu wykazania spełniania warunków udziału w po stępowaniu, 
określonych przez Zamawiaj ącego w rozdziale V pkt 1 ppkt 2 lit. c SIWZ: 
 (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), 

polegam na zasobach nast ępującego/ych podmiotu/ów : 

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

..……………………………………………………………………………………………………………….…, 

w nast ępującym zakresie : ………………………………………… 

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

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

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

 

.........................., dn. ......................... 

 

 

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

         (podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 

Oświadczam (o świadczamy), że wszystkie informacje podane w powy ższych o świadczeniach s ą 

aktualne i zgodne z prawd ą oraz zostały przedstawione z pełn ą świadomo ścią konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiaj ącego w bł ąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

.........................., dn. ......................... 
        ............................................................................ 

                                                                                                                  (podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

                                                                                                                       do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr  3 do SIWZ  

 

 

 
Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

Numer postępowania: RO.Z 271.10.2016 

WYKAZ 

wykonanych robót budowlanych   

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizacj ę drogi 
transportu rolnego Roztoka - Cz ęstocin,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez 
Gmin ę Przywidz, ul. Gda ńska 7, 83-047 Przywidz,  

oświadczam (o świadczamy), że: 

reprezentowany przeze mnie (nas) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pi ęciu lat przed 
upływem terminu składania ofert nast ępujące roboty budowlane zgodne z warunkiem okre ślonym 
przez Zamawiaj ącego w rozdziale V pkt 1 ppkt 2 lit. c SIWZ: 

L.p. 
Rodzaj roboty 
budowlanej,          
krótki opis 

Wartość 
brutto          
w zł 

Data 
wykonania    

(dzień-
miesiąc-rok) 

Miejsca wykonania 
roboty  

Podmiot, na rzecz 
którego robota  została 

wykonana 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

 

oraz załączam (zał ączamy) dowody okre ślające, że roboty budowlane zostały wykonane nale życie, 
w szczególno ści informacj ę o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepi sami prawa 
budowlanego i prawidłowo uko ńczone: 

1) …………………………………………………………………………………………………..…. 
2) …………………………………………………………………………………………………..…. 
3) …………………………………………………………………………………………………..…. 

 

 

.........................., dn. ......................... 

 

 

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

            (podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
               do reprezentowania Wykonawcy) 

 



Załącznik nr  4 do SIWZ  

 

 

 
Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

Numer postępowania: RO.Z 271.10.2016 

WYKAZ 

 osób, skierowanych przez Wykonawc ę do realizacji zamówienia   

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizacj ę drogi 
transportu rolnego Roztoka - Cz ęstocin,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez 
Gmin ę Przywidz, ul. Gda ńska 7, 83-047 Przywidz,  

oświadczam (o świadczamy), że: 

w wykonywaniu zamówienia uczestniczy ć będą niżej wymienione osoby spełniaj ące warunek 
określony przez Zamawiaj ącego w rozdziale V pkt 1 ppkt 2 lit. c SIWZ: 
 

Imię i nazwisko 

Informacje na temat 
kwalifikacji 

zawodowych, 
posiadane 

uprawnienia 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Informacja o podstawie 
dysponowania osobą 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

.........................., dn. ......................... 

 

 

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

            (podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 



Załącznik nr  5 do SIWZ  

 

 

 
Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

Numer postępowania: RO.Z 271.10.2016 

OŚWIADCZENIE 
 
My ni żej podpisani:   ……........................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
działający w imieniu i na rzecz ................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres Podmiotu udostępniającego) 
 

nr telefonu ........................................................... nr faksu .................................................................... 
 
zobowi ązujemy si ę odda ć do dyspozycji Wykonawcy: 
...................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................  
(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

który ubiega się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego przez: 
Gmin ę Przywidz, ul. Gda ńska 7, 83-047 Przywidz, 
na: 
na modernizacj ę drogi transportu rolnego Roztoka - Cz ęstocin,   
swoje zasoby niezbędne do realizacji zamówienia:  
……………………………………………………………..…………………….….……..………………………….. 
……………………………………………..………..………………………………….…..…………………………. 
………………………………………………………………………………..…………………….………………….  

(wymienić rodzaj zasobów i opisać je) 
wymagane zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu, na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli oferta 
ww. Wykonawcy zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza.  
Gwarantujemy, że w każdy sposób, który okaże się potrzebny do prawidłowej realizacji niniejszego 
zamówienia będziemy służyć swoimi zasobami ww. Wykonawcy. Jesteśmy przekonani, że pozwoli to na 
należyte wykonanie zamówienia. 
 
Oświadczamy, że odpowiadamy solidarnie z ww. Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, z wyjątkiem sytuacji, kiedy nie ponosimy winy za nieudostępnienie zasobów. 
 
Oświadczamy, że w niniejszym postępowaniu nie będziemy/będziemy*  brać udziału/udział* jako: 
………………………………………………………………….……..………………………… 

(podać nazwę np.: podwykonawca, doradca, konsultant) 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
   .........................., dn. ......................... 

 

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

             (podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
         do reprezentowania Podmiotu udostępniającego) 

 

 



Załącznik nr  6 do SIWZ  

 

 

 
Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

Numer postępowania: RO.Z 271.10.2016 

 

OŚWIADCZENIE 

o przynale żności lub braku przynale żności do tej samej grupy kapitałowej  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizacj ę drogi 
transportu rolnego Roztoka - Cz ęstocin,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez 
Gmin ę Przywidz, ul. Gda ńska 7, 83-047 Przywidz,  

oświadczam (o świadczamy), że reprezentowany przeze mnie (nas) Wykonawca: 

1) należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu w us tawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618, 1634), w skład której 
wchodz ą niżej wymienieni Wykonawcy, którzy zło żyli oferty w przedmiotowym post ępowaniu:* 

a) ……………………………………………………………………………………. , 
b) ……………………………………………………………………………………. , 
c) ……………………………………………………………………………………. , 
d) ……………………………………………………………………………………. , 
e) ……………………………………………………………………………………. , 
 

2) nie nale ży do grupy kapitałowej. * 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

   .........................., dn. ......................... 

 

 

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

            (podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 



Załącznik nr  7 do SIWZ  

 

 

 
Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

Numer postępowania: RO.Z 271.10.2016 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s ądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotn e 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizacj ę drogi 
transportu rolnego Roztoka - Cz ęstocin,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez 
Gmin ę Przywidz, ul. Gda ńska 7, 83-047 Przywidz,  

oświadczam (o świadczamy), że: 

1) nie wydano wobec reprezentowanego przeze mnie (n as) Wykonawcy prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleg aniu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;* 

 
2) wydano wobec reprezentowanego przeze mnie (nas) Wykonawcy prawomocny wyrok s ądu lub 

ostateczn ą decyzj ę administracyjn ą o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub skła dek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;* 
załączam (zał ączamy) nast ępujące dokumenty potwierdzaj ące dokonanie płatno ści tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi ążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych nale żności:* 

a) ……………………………………………………………………………………. , 
b) ……………………………………………………………………………………. , 
c) ……………………………………………………………………………………. , 
d) ……………………………………………………………………………………. , 
e) ……………………………………………………………………………………. , 
 

* - niepotrzebne skreślić 

 

   .........................., dn. ......................... 

 

 

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

            (podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
               do reprezentowania Wykonawcy) 



Załącznik nr  8 do SIWZ  

 

 

 
Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

Numer postępowania: RO.Z 271.10.2016 

OŚWIADCZENIE 

Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego zakazu ubi egania si ę o zamówienia 
publiczne  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostaw ę wraz z usług ą wdro żenia urz ądzeń do transmisji danych 
cyfrowych dla Centrum Usług Informatycznych Politec hniki Gda ńskiej,  

oświadczam (o świadczamy), że: 

1) nie orzeczono wobec reprezentowanego przeze mnie  (nas) Wykonawcy tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania si ę o zamówienia publiczne.* 

 
2) orzeczono wobec reprezentowanego przeze mnie (na s) Wykonawcy tytułem środka 

zapobiegawczego zakaz ubiegania si ę o zamówienia publiczne.* 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

   .........................., dn. ......................... 

 

 

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

            (podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr  9 do SIWZ 

WZÓR 
Nr postępowania: RO.Z 271.10.2016 

UMOWA Nr .................... 
zawarta w dniu ........................ w Przywidzu 

pomiędzy: 
 
Gmin ą Przywidz, ul. Gda ńska 7, 83-047 Przywidz ,  
reprezentowaną przez Marka Zimakowskiego – Wójta Gminy Przywidz, 
zwaną dalej „Zamawiającym”,  
oraz .................................................................................................................................................... 
(w przypadku spółek prawa handlowego) 
.................................................................................................................................................... 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS .............................../posiadającą REGON: ..............................  
i NIP: ..............................,  
reprezentowaną przez:  
.................................................................. 
albo (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEiIDG) 
Imię i nazwisko …………………………………….., działającym pod firmą ……………………………………., 
z siedzibą w ……………………….. przy ulicy …………………………………, wpisanym do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  
NIP ………………………….., REGON ………………….  
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 

§1. 
Przedmiot umowy 

1. Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.           
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. Przedmiot umowy dotyczy: modernizacji drogi transportu rolnego Roztoka - Częstocin. 
3. Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określają następujące dokumenty, stanowiące 

integralną część niniejszej umowy: 
1) dokumentacja projektowa, składająca się z: 

a) projektu wykonawczego – załącznik A do SIWZ, 
b) przedmiaru robót – załącznik B do SIWZ, 

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB)  – załącznik C do 
SIWZ. 

 
§2. 

Termin wykonania przedmiotu umowy 
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: od dnia zawarcia umowy do 

………………… .  
2. Za dotrzymanie terminu wykonania umowy strony uznają wykonanie robót budowlanych oraz 

dostarczenie wszystkich elementów określonych w § 11 ust. 3 umowy. 
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy. 

 
§3. 

Przedstawiciele stron 
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie :………………………………………………... 

posiadającego uprawnienia budowlane nr ….…………………….…….., o specjalności 
…………………. 

2. Kierownik budowy realizuje obowiązki określone w art. 21a i art. 22 ustawy Prawo budowlane. 
3. Kierownik budowy pełni swoje obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia niespodziewanych 

przeszkód w ich wykonywaniu Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo 
dla osoby wymienionej w ust. 1. Zastępcy ustanowieni w ten sposób muszą posiadać nie niższe 
uprawnienia budowane i doświadczenie zawodowe, niż osoba wskazana w ust. 1.  

4. Ustanowienie zastępstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 



5. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o zamiarze zmiany kierownika budowy ze 
wskazaniem nazwiska/nazwisk zastępcy/zastępców, ich uprawnień budowlanych oraz danych na 
temat doświadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany. 

6. Zamawiający na podstawie odrębnej umowy ustanawia Inspektora nadzoru, do sprawowania funkcji 
nadzoru inwestorskiego w realizacji zamówienia, który reprezentuje Zamawiającego wobec 
Wykonawcy. 

7. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością  
i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

8. Inspektor nadzoru nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji 
niosących skutki finansowe wykraczające poza zakres robót objętych projektem budowlanym  
i powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji 
zagrażających życiu lub zdrowiu osób lub grożących powstaniem straty o znaczących rozmiarach  
w mieniu Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 8. 
10. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robót bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 
11. Zmiana inspektora nadzoru może nastąpić w sytuacjach losowych i nieprzewidzianych. O zmianie 

inspektora nadzoru Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie. 
12. Zmiana kierownika budowy i inspektora nadzoru wymaga aneksu do umowy. 
 

§4. 
Obowi ązki stron 

1. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 
1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
2) dokonywania odbiorów robót zgodnie z § 10, § 11, § 12  umowy, 
3) zapłaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy, 
4) wykonywania innych czynności wymienionych w umowie. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) należyte wykonanie przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, urządzeń i sprzętu, 

zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, 
2) przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 ze zm.), 

3) protokolarne przejęcie terenu budowy, 
4) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem należytej 

staranności, w tym zachowanie porządku na terenie budowy, 
5) ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, 
6) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji robót, 
7) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonywanych 

robót przed ich zniszczeniem, 
8) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej) 

oraz zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego; dokumentację powykonawczą należy 
wykonać w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie 
elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie dwg lub dgn, dxf, 

9) wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, 
odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym, 

10) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz przekazania go Zamawiającemu, w terminie 
nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót, 

11) uczestniczenie w czynnościach odbiorowych, przekazanie atestów i zaświadczeń, 
12) zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) na 

piętnaście (15) dni przed upływem okresu gwarancji, 
13) posiadanie opłaconej polisy ubezpieczenia, a w przypadku jej braku innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej, w tym zgodnej z przedmiotem niniejszej umowy. 
Ubezpieczeniu winny podlegać w szczególności roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie 
mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, odpowiedzialność cywilna za 
szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a 
powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 



Ubezpieczenie powinno być ważne na cały okres realizacji niniejszego zamówienia. W 
przypadku, gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania 
realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia OC na 
warunkach nie gorszych, niż warunki dotychczasowego ubezpieczenia, na okres nie krótszy niż 
do zakończenia robót. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu polisy 
lub innego dokumentu potwierdzającego przedłużenie ubezpieczenia OC na ww. warunkach nie 
później niż na 14 dni przed zakończeniem okresu aktualnego ubezpieczenia. W przypadku nie 
wywiązania się z obowiązku przedłużenia ubezpieczenia, Zamawiający może zawrzeć taką 
umowę ubezpieczenia i obciąży Wykonawcę kosztami polisy. 

3.  Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych z 
wykonywaniem robót budowlanych obejmujących: roboty ziemne, brukarskie nawierzchniowe i 
wykończeniowe z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. 

4.  Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania robót zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 
pisemną listę pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności o 
których mowa w ust. 7 zawierającą imiona i nazwiska tych osób oraz rodzaj czynności 
wykonywanych przez tych pracowników. Powyższa lista zawierać będzie również imiona i nazwiska 
oraz rodzaj czynności wykonywanych przez pracowników podwykonawcy lub dalszych 
podwykonawców ze wskazaniem przez którego podwykonawcę, dalszego podwykonawcę dany 
pracownik jest zatrudniony. W przypadku gdy czynności o których mowa wyżej wykonywane będą 
przez innych pracowników, niewskazanych na powyższej liście, Wykonawca zobowiązany będzie 
przed przystąpieniem tych pracowników do pracy do przedstawienia Zamawiającemu 
zaktualizowanej listy pracowników. Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia w każdym 
czasie, podczas realizacji umowy niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynności, o których 
mowa w ust. 7 wykonywane są przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.   
 

§5. 
Materiały 

1. Materiały użyte przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy muszą odpowiadać wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy 
Prawo budowlane oraz wymogom, jakie zostały określone w STWiOR. 

2. Na każde żądanie inspektora nadzoru (Zamawiającego), Wykonawca zobowiązany jest okazać lub 
dostarczyć na własny koszt, w stosunku do wskazanych materiałów: 
1) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane, 
2) aprobaty techniczne, 
3) atesty. 

3. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku 
dokumentów określonych w ust. 2. 

4. Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy niezwłocznie usunięcie z terenu budowy materiałów, nie 
spełniających wymagań określonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca nie ma prawa wykonywać 
robót z użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

 
§6. 

Inspekcje i próby 
1. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania badań, prób, pomiarów. Żadna robota nie może 

być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody inspektora nadzoru. 
2. Wykonawca zapewni wszelką pomoc, personel, materiały i dokumenty niezbędne do 

przeprowadzenia prób. 
3. Miejsce i termin dokonywania prób będą uzgodnione z właściwym inspektorem nadzoru. Jeżeli 

inspektor nadzoru nie stawi się w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca może dokonać prób 
pod jego nieobecność, chyba, że inspektor nadzoru wyda inne polecenie. 

4. Inspektor nadzoru wystawi Wykonawcy świadectwo potwierdzające wynik prób, jeżeli będzie on 
pozytywny. 

5. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu. 
6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań, prób lub pomiarów inspektor nadzoru stwierdzi, że roboty 

są wadliwe, lub w inny sposób niezgodne z umową, może je odrzucić. Wykonawca niezwłocznie 
naprawi wadę i spowoduje, żeby odrzucona robota odpowiadała wymogom umowy. 

7. Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy: 
1) usuniecie z terenu budowy urządzeń i robót niezgodnych z umową, 



2) wykonanie wszelkich prac niezbędnych dla zabezpieczenia robót z powodu wypadku lub innych 
nieprzewidzianych okoliczności. 

8. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 i 7 inspektor nadzoru powiadomi 
Wykonawcę z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w którym Wykonawca powinien zastosować się 
do polecenia. 

9. W przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru Zamawiający 
będzie uprawniony do zatrudnienia osób trzecich w celu realizacji takiego polecenia na koszt 
Wykonawcy. 

 
§7. 

Podwykonawcy 
1. Zleceniu podwykonawcom podlegają roboty w zakresie wyszczególnionym w ofercie Wykonawcy.  
2. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia 
lub zaniedbania Wykonawcy. 

3. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
przedkłada Zamawiającemu projekty umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane, a także projekty ich zmian. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy 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. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy 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 przez 
Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wykonawca, podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo o wartości 
powyżej 50 000 zł, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w każdym przypadku. 

6. W przypadku projektu umowy lub umowy, której przedmiotem są roboty budowlane Zamawiający,  
w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu 
jej zmiany, bądź pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany. Zastrzeżenia bądź 
sprzeciw mogą dotyczyć tylko umów o podwykonawstwo niespełniających wymagań określonych  
w SIWZ oraz przewidujących termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

7. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany, bądź pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, uważa się 
za akceptację projektu umowy bądź umowy. 

8. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia zamierzający zawrzeć umowę     
o podwykonawstwo, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany oraz dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

10. Umowa o podwykonawstwo powinna ponadto wskazywać: 
- dokładne oznaczenie stron umowy z podaniem adresów stron i numeru rachunku  

bankowego podwykonawcy, 
- oświadczenie podwykonawcy, iż zapoznał się z warunkami umowy zawartej pomiędzy    

Zamawiającym a Wykonawcą, 
- zakres robót objętych umową o podwykonawstwo, 
- termin wykonania robót, 
- wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że wysokość 

wynagrodzenia podwykonawcy nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za tę część robót, która ma być wykonana przez podwykonawcę, zaś 
wynagrodzenie należne dalszemu podwykonawcy nie może  

- przekraczać wynagrodzenia należnego podwykonawcy za te prace,   
- zasady odbioru robót, 



- zapis, że przy odbiorach robót przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego   podwykonawcę 
uczestniczy Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Zamawiającego oraz  Kierownik Budowy,  

- zapis o obowiązku złożenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niezwłocznie po 
otrzymaniu należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oświadczenia, że otrzymał 
należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty (Wykonawca dostarczy oświadczenie 
Zamawiającemu), a w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia w terminie w całości lub części o 
obowiązku niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie wraz z kopiami 
niezapłaconych faktur. 

- zapis o zakazie zbywania przez podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę wierzytelności 
powstałych na tle realizacji umowy o podwykonawstwo, 

- zapis o obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób świadczących pracę w 
warunkach opisanych w § 4 ust. 3 oraz o prawie kontroli przez Zamawiającego spełnienia tego 
warunku w sposób określonych w § 4 ust. 4.  

11. W przypadku wykonania robót przez podwykonawcę, płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi pod 
warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę wraz z fakturą oryginału oświadczenia podwykonawcy, że 
otrzymał od Wykonawcy należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty.  

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawców. 

13. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego 
podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające 
uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź 
dalszym podwykonawcą. 

14. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi 
Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną 
podwykonawcom. 

15. Zamawiający dokonuje 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 niniejszego zamówienia. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, 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. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 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. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się 
zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy. 

21. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, 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 – w terminie do 
60 dni od zaistnienia opisanych sytuacji. 



22. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi 
podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienia, iż Zamawiający ma prawo wglądu  
w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania na 
każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia oraz 
przystąpienie podwykonawców do długu Wykonawcy wobec Zmawiającego z tytułu rękojmi i 
gwarancji jakości na zasadach przewidzianych w niniejszej umowie w zakresie wykonanych przez 
poszczególnych podwykonawców robót lub o przyjęciu przez podwykonawców bezpośredniej 
względem Zamawiającego odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji jakości udzielonej 
Wykonawcy w umowie o podwykonawstwo.  

 
§8. 

Odpowiedzialno ść za wady 
1. Na prace objęte niniejszą umową Wykonawca udziela rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na 

okres ……..miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń i 
uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych 
podczas odbioru końcowego. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po 
odbiorze końcowym. 

3. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę faksem 
na nr: ………………………………………… oraz pisemnie. 

4. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 
1) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem – Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie 24 godzin 
od dnia otrzymania zawiadomienia, 

2) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu 
stron; w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
6. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, to jest wady uniemożliwiającej użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na 
nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robót budowlanych lub usunięcia 
wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek 
wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać. 

7. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 
1) normalnego zużycia przedmiotu umowy lub jego części, 
2) szkód wynikłych z winy użytkownika. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 
usuwaniem wad. 

9. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robót Zamawiający ma prawo 
żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt Wykonawcy. 

10. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 
Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o których mowa w ust. 6, Zamawiający 
ma prawo zlecić usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

12. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za 
wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 
Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie. 

13. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z 
tytułu rękojmi za wady fizyczne robót w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

14. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego 
zawiadomienia w terminie 7 dni o: 
1) zmianie adresu lub firmy; 
2) zmianie osób reprezentujących strony; 
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 
4) wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca jako dłużnik; 
5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

 
§9. 

Odbiory 
1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 



2) odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu wszystkich prac opisanych w umowie,  
3) odbiór ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rękojmi i gwarancji. 

2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia 
poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze 
wad. 

3. Zgłoszenie gotowości do odbioru następuje poprzez dostarczenie stosownego zgłoszenia do siedziby 
Zamawiającego. 

 
§10. 

Odbiory robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru robót zanikających 

lub ulegających zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem. 
2. Po powiadomieniu, inspektor nadzoru powinien niezwłocznie ustalić z Wykonawcą termin odbioru lub 

powiadomić Wykonawcę, że uważa odbiór za zbędny. 
3. Jeżeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o którym mowa w ust.1 inspektor nadzoru będzie miał 

prawo nakazać Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robót, lub wykonanie otworów niezbędnych 
dla zbadania robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy. 

 
§11. 

Odbiór ko ńcowy 
1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. 
2. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie do 4 dni od dnia otrzymania wniosku, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
3. W ciągu 4 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu,  
1) inwentaryzację geodezyjna powykonawczą z dokumentem potwierdzającym jej złożenie w ZUD  

w Pruszczu Gdańskim;  
2) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez uczestników 

procesu inwestycyjnego wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych robót potwierdzonych 
przez uprawnionego geodetę;  

3) oświadczenie Kierownika budowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru zgodnie  
z art. 57 Prawa Budowlanego;  

4) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy;  
5) protokoły badań i sprawdzeń;  
6) wszelkie atesty na materiały, wyniki badań, gwarancje urządzeń, protokoły badań i sprawdzeń. 

4. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po jej otrzymaniu dostarczyć Zamawiającemu 
dokumentację geodezyjną, o której mowa w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu zarejestrowaną w ZUD 
w Pruszczu Gdańskim. Odbiorów końcowych dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w 
obecności przedstawicieli Wykonawcy. 

5. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty na terenie budowy zostały zakończone i nie będzie miał 
zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentów przejęcia robót, w porozumieniu z 
Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru robót, nie późniejszą niż 4 dni od daty przekazania 
Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów przejęcia robót. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że warunki opisane w ust. 3 nie zostały spełnione odmówi 
przystąpienia do obioru, podając przyczyny odmowy i określając roboty, lub obowiązki Wykonawcy, 
których wykonanie będzie wymagane dla wystawienia protokołu odbioru. 

7. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez 
Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru. Przed ponownym zgłoszeniem Wykonawca wykona 
roboty, o których mowa w ust. 8. 

8. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące 
uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do ich 

usunięcia, oraz wstrzymać dokonanie odbioru do tego czasu, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, 

c) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu odbioru po raz drugi, 
Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 



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

 
§12. 

Odbiór ostateczny 
1. Zamawiający zwoła, przed zakończeniem okresu gwarancji i rękojmi, komisję odbioru dla ustalenia 

warunków odbioru ostatecznego. 
2. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w 

okresie gwarancji, wskazanych przez komisję w spisanych na tę okoliczność protokołach. 
3. Zamawiający jest zobowiązany do wystawienia ostatecznego protokołu odbioru, po upływie okresu 

gwarancji w ciągu 10 dni od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wszystkich wad 
ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji. 

4. Wypełnienie zobowiązań umownych Wykonawcy nie będzie uznane za wykonane dopóki 
Zamawiający nie wystawi protokołu odbioru ostatecznego. 

5. Protokół odbioru ostatecznego będzie potwierdzał datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze 
wszystkich zobowiązań wynikających z umowy. 

 
§13. 

Wynagrodzenie i sposób płatno ści 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, na podstawie oferty 

Wykonawcy na kwotę:  
Netto ………………………………………………………………………………………………… 
Brutto………………………………………………………………….……………………………… 
(słownie: ................................................................................................................................) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje: 
a) wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, 
b) wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji przedmiotu umowy wynikające wprost 

z SIWZ oraz wszelkie elementy nieprzewidziane bez uwzględnienia, których nie można by było 
prawidłowo wykonać przedmiotu umowy. 

3. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności jest protokół odbioru podpisany przez strony, 
oświadczenie podwykonawców, o którym mowa w § 7 ust. 4 umowy, oraz faktura VAT. 

4. Faktura będzie wystawiona na Gminę Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, NIP 591 12 92 435.  
5. Płatność dokonana zostanie, w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury wraz z 

oświadczeniami ewentualnych podwykonawców, o których mowa w § 7 ust. 11, na konto Wykonawcy 
nr ________________________________________________. Terminem zapłaty jest dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
§14. 

Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy (w zaokrągleniu do pełnych 

złotych) w wysokości 10% wartości umownej brutto, określonej w § 13 ust.1 tj.: ……………. zł 
(słownie: ……………………… zł …../100). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało w formie........................................ 
3. ……………………………………………. i służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 
4. Zamawiający może, na pisemny wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 

zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość 
zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wartości. 

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% tj.: ………………. zł w terminie 30 dni od daty 
podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wolnego od wad. 

6. Zamawiający pozostawi 30% zabezpieczenia w wysokości: ………………. zł, na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady . 

7. Kwota, o której mowa w ust. 6 zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.  
 

§15. 
Kary umowne i potr ącenia 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
1) 400,00 zł brutto w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 



2) 200,00 zł, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, za 
każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia odbioru usunięcia 
zgłoszonych wad, 

3) 30% wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust.1 umowy w razie odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4) 0,5% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  
w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

5) 100,00 zł za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za każdy dzień zwłoki, 

6) 100,00 zł za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy dzień zwłoki, 

7) 100,00 zł za brak zgody Zamawiającego na zawarcie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
umowy odpowiednio z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą o wartości niższej niż 
50 000,00 zł, której przedmiotem są dostawy lub usługi za każdy dzień zwłoki, 

8) 100,00 zł w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za 
każdy dzień zwłoki. 

9) za każdy przypadek dopuszczenia do wykonywania zamówienia na usługi lub roboty budowlane 
(w tym także przez Podwykonawców) osób świadczących pracę w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o 
pracę, wbrew § 4 ust. 3 – w wysokości 1 000 zł, 

10) w przypadku uniemożliwienia, utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania nieprawdziwych 
informacji podczas kontroli o której mowa w § 4 ust. 4, w wysokości 1 000 zł.  

2. Łączna wysokość kar wymienionych w ust. 1 nie może przekroczyć 70 % wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 13 ust. 1 umowy. 

3. Niezależnie od kar umownych Wykonawca lub Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 
odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w niniejszym 
paragrafie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za opóźnienie w transakcjach 
handlowych w przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminowi, o którym mowa w § 13 ust. 5 
umowy. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 

6. Potrącenia, o których mowa w ust. 5 mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu 
Wykonawcy, z wypłat za przedstawiane do odbioru końcowego i fakturowane prace, lub z kwoty 
zabezpieczenia, o której mowa w § 14 umowy. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 13 ust. 1 umowy w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego. 

 
§16. 

Odst ąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót ponad 20 dni, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, 

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową oraz nie reaguje na polecenia inspektora 
nadzoru, 

3) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie na ich 
usunięcie, 

4) Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami bez zgody Zamawiającego, 
5) Wykonawca nie dokona rozliczeń finansowych z podwykonawcami, 
6) Wykonawca dokona zmiany kierownika budowy bez zgody Zamawiającego, 
7) Wykonawca popada w stan likwidacji bądź stan upadłości, 
8) w przypadku gdy podmioty, na zdolnościach których Wykonawca polega w celu spełniania 

warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia – nie 
realizują robót budowlanych lub usług, do realizacji których te zdolności są wymagane, 

9) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie. 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 



takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie prawo żądania wynagrodzenia naliczonego za 
wykonaną część robót. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania 
realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu 
budowy. 

4. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy to wszelkie znajdujące 
się na terenie budowy materiały, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane 
protokolarnie przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 
wykonanych robot wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez inspektora nadzoru. 

6. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporządzi kosztorys obejmujący wartość 
wykonanych robót oraz zakupionych materiałów nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, 
stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

7. Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała 
odstąpienie. 

8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie do 60 dni od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach je uzasadniających i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia. 

9. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej 
przez Wykonawcę. 

 
§17. 

Zmiana w tre ści umowy 
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje następujące warunki dokonania 

zmian postanowień niniejszej umowy: 
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawki podatku VAT,  
2) odmienne warunki geologiczne niż przyjęte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót uniemożliwiające realizacje przedmiotu zamówienia wg 
założeń projektowych,  

3) zmiany warunków terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych bądź błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych podziemnych,  

4) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:  
- konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, 

5) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
niemożliwością prowadzenia prac będących przedmiotem zamówienia wg założeń projektowych.  

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w § 17 ust.1 pkt 1-5 niniejszej 
umowy termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 
niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o 
okres trwania tych okoliczności. 

 
§18. 

Postanowienia ko ńcowe 
1. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
2. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem 

niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. 
3. Wszelka korespondencja wysłana przez Zamawiającego do Wykonawcy na adres wskazany  

w niniejszej umowie będzie traktowana za skuteczną. 
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane, ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
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………………..……………………                …………………………………..… 
   (podpis i pieczątka upoważnionego                               (podpis i pieczątka upoważnionego  
     przedstawiciela Zamawiającego)                                      przedstawiciela Wykonawcy 

 

 


