Domaniewice, dnia 12.03.2018 r.
PZ.271.1.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
pn.: ,,Budowa parkingu oraz obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w Domaniewicach”
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem: 530051-N-2018
w dniu 2018-03-12 r.
§1- ZAMAWIAJĄCY, TRYB POSTĘPOWANIA I MIEJSCE ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA
1. Zamawiającym jest Gmina Domaniewice w imieniu której postępowanie prowadzi: Wójt Gminy
Domaniewice, ul. Główna 2, 99 - 434 Domaniewice, tel. 46 838 – 35 – 22, 46 830 – 17 - 60, Tel. / fax. 46 838 –
33 – 77 strona www.domaniewice.pl, e-mail. ugdomaniewice@wp.pl.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty
określone w rozporządzeniu Prezesa rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. 2017, poz. 2479).
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.).
4. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: ,,Budowa parkingu oraz obiektów małej architektury
wraz z utwardzeniem terenu w Domaniewicach”.
5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
6. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
- strona internetowa Zamawiającego - www.domaniewice.bipst.pl
- portal internetowy Urzędu Zamówień publicznych - http://www.portal.uzp.gov.pl
- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
7. Znak postępowania: PZ.271.1.2018
8. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
„SIWZ”, „Specyfikacja” – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ,
„Zamawiający” – Gmina Domaniewice w imieniu której, postępowanie prowadzi Wójt Gminy Domaniewice,
„Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o zamówienie publiczne, złoży ofertę na wykonanie przedmiotowego
Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia
„Zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w § 5.
„Ustawa Pzp” - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
ze zm.)
„specjalista” – kierownik budowy, kierownik robót, osoba nadzorująca roboty,
„zał.” – załącznik.
9. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
9.1. Ujednolicony tekst Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.).
9.2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126),
9.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2477).
9.4. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze
zm.)
9.5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).
1.
2.
3.
4.

§ 2 - POSTANOWIENIA OGÓLNE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp.

Strona 1 z 32

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

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

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów
elektronicznych do oferty.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Ewentualne użycie w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określeń i nazw własnych ma jedynie charakter
przykładowy i służy określeniu klasy i jakości przeznaczonych do wbudowania materiałów. Zamawiający
wymaga aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe, techniczne i eksploatacyjne nie
gorsze niż określone w dokumentacji projektowej. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu
spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 Ustawy Pzp).
Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 Ustawy Pzp,
a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ będą
dokonywane w PLN.
Do przeliczenia wszelkich wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs
przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia otwarcia ofert, przy czym
średnie kursy dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx .
§ 3 - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim, pismem czytelnym i złożona w kopercie opisanej
zgodnie z postanowieniami § 17 SIWZ.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, koszty przygotowania i złożenia oferty
ponosi Wykonawca, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w art. 93 ust.4 Ustawy Pzp.
Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na całość zadania.
Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć
właściwe umocowanie prawne. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej notarialnie określające rodzaj i zakres czynności, które może realizować pełnomocnik.
Dokumenty (z wyjątkiem oświadczeń) wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginału
lub kopii. W przypadku załączenia kopii dokumentów niezbędne jest potwierdzenie ich za zgodność z
oryginałem przez osoby podpisujące ofertę na wszystkich zapisanych stronach wchodzących w skład
dokumentu.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 Ustawy Pzp
oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art.
22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,
Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wzory dokumentów dołączonych do SIWZ (zał.), dotyczących Wykonawcy, powinny zostać wypełnione
czytelnie, podpisane i dołączone do oferty. Wykonawca może opracować własne formularze jednak ich treść
musi odpowiadać formularzom załączonym do SIWZ.
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte w sposób trwały.

§ 4 - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
§ 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa parkingu oraz obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem
terenu w Domaniewicach”
2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch następujących zadań:
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2.1. Zadanie I: „Budowa parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem
oraz zbiornikiem bezodpływowym na deszczówkę”
Miejsce realizacji robót - m. Domaniewice na terenie działek oznaczonych nr ewid. 372 i 1852 o łącznej
powierzchni 3425,06 m2.
Zakres robót obejmuje m.in.:
-usunięcie wierzchniej warstwy utwardzenia
-wykonaniu podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej
-oddzielenie miejsc postojowych pasami zieleni w skład których wchodzić będą: ozdobne drzewa i krzewy,
ławki ogrodowe, kosze na odpady komunalne, a także lampy oświetleniowe
-obłożenie istniejącego punktu czerpalnego wody płytami granitowymi
-wykonaniu odwodnienia parkingu poprzez montaż wpustu ulicznego, odprowadzającego wody opadowe do
zbiornika bezodpływowego.
2.2. Zadanie II: ,,Budowa obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w ramach
zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Kościelnej w Domaniewicach”
Miejsce realizacji robót: m. Domaniewice na terenie działek oznaczonych nr ewid. 372 i 1852 o łącznej
powierzchni 993,50 m 2.
Zakres robót obejmuje m.in.:
-wykorytowanie istniejącego podłoża
-wykonanie podbudowy raz ułożenie krawężnika i kostki betonowej
-wykonanie klombu
-wykonanie wokół klombu alejki
-przygotowanie podłoża i zasiew trawy
-wykonanie fragmentu chodnika
-ustawienie ławek
-montaż lamp ledowych.
Zadanie II przedmiotu zamówienia jest realizowana przez Zamawiającego w ramach zawartej w dniu 14
listopada 2017 r. z Województwem Łódzkim Umowy o przyznanie pomocy Nr 00192-6935—UM0510311/17.
3. Szczegółowy zakres prac i robót objętych obowiązkami Wykonawcy opisany jest w dokumentacji projektowej,
stanowiącej zał. nr 9 do SIWZ. Dokumentacja dostępna jest do wglądu na stronie internetowej bądź w siedzibie
Zamawiającego w godzinach pracy od 8:00 do 16:00.
4. Wykonawca dla określenia ceny oferty dokonuje wyceny robót na podstawie SIWZ i załączników do SIWZ, a w
szczególności na podstawie dokumentacji projektowej.
5. Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i mogą nie obejmować w całości przedmiotu
zamówienia.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy dostarczy
Zamawiającemu szczegółowe kosztorysy (do każdego zadania oddzielnie) zawierające ceny jednostkowe i
wartość robót wykonany z uwzględnieniem przedmiarów robót.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na
to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót
większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na
podstawie dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie
projektu, w cenie umówionej.
8. Obowiązkiem Wykonawcy przed złożeniem oferty jest sprawdzenie ilości robót wynikających z opracowanej
dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia, że zakres robót podany przez Zamawiającego w SIWZ
nie zawiera wszystkich robót niezbędnych do prawidłowej i kompletnej realizacji zadania będącego
przedmiotem zamówienia, należy poinformować o tym fakcie Zamawiającego przed upływem terminu składania
ofert. Zamawiający wyrazi zgodę na zamieszczenie dodatkowych prac w ofercie przez Wykonawców po
stwierdzeniu ich niezbędności przy wykonaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający umieści treść zgody na
zamieszczenie prac nieprzewidzianych w ofercie na stronie internetowej.
9. Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub
pochodzenia materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych
w stosunku do zaprojektowanych, z zachowaniem nie gorszych standardów technicznych, technologicznych
i jakościowych. Przez pojęcie materiałów/urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały/urządzenia
gwarantujące realizacje robót zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych
w dokumentacji projektowej. Urządzenia równoważne powinny spełniać wymagania określone w SIWZ oraz
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projekcie budowlanym.
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10. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z opracowanym projektem. Wykonawca musi mieć świadomość, iż oferowanie urządzeń
równoważnych uzależnione będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w SIWZ,
projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz akceptacji przedstawiciela Zamawiającego.
11. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT.
Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski
wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej. Sam przedmiar robót nie stanowi podstawy do
wyceny robót do wykonania.
12. Oznaczenie wg CPV:
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg
77211600-8 Sadzenie drzew
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego
45311000-0 Wykonanie instalacji oświetleniowej
13. Wymagania dotyczące robót:
-wszelkie prace winny być realizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami
technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru,
-roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz wymogami niniejszej specyfikacji.
14. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń:
-użyte materiały i urządzenia winny być I gatunku, posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zapewniać sprawność eksploatacyjną.
15. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich
pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych
robót.
16. Wykonanie wszelkich robót towarzyszących: przygotowawczych, opracowania dokumentacji odbiorowej (w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej) oraz pozostałych niezbędnych do odbioru przedmiotu zamówienia,
leży po stronie Wykonawcy i ich koszt należy uwzględnić w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia
ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji zadania.
17. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp: Zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji
zamówienia przez wykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę – jeżeli
wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). Wymóg
ten dotyczy wszystkich pracowników fizycznych oraz operatorów maszyn będących na terenie budowy.
18. Dokumentowanie i kontrolowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ust. 17 czynności będzie
polegało na:
1) Na etapie ofertowania – Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do niniejszej SIWZ,
2) Na etapie realizacji umowy – Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych
przedkładał będzie Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w
pkt. 17 czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj.: oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnionych osobach przy realizacji zamówienia na umowę o pracę - oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że
objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby
tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Zamawiający w trakcie realizacji umowy może również przeprowadzić kontrolę na terenie budowy.
W przypadku wątpliwości co do charakteru zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane powyżej,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia tego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy.
Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej,
Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie.
19. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji i/lub dokumentów, o których mowa w ust. 18 pkt 2),
Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę w wysokości 500,00 zł. W przypadku nie zatrudnienia przy
realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do
zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 2 000,00 zł, za każdą osobę niezatrudnioną lub
zatrudnioną wbrew postanowieniom SIWZ .
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20. Dwukrotne niewypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę stanowi
podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§ 6 – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, GWARANCJA, RĘKOJMIA
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia 31.07.2018 r.
2. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia liczony
od dnia podpisania drugiego protokołu odbioru końcowego bez uwag.
3. Okres rękojmi na przedmiot umowy wynosi 5 lat od dnia podpisania drugiego protokołu końcowego bez uwag.
§ 7 - TERMIN PŁATNOŚCI
1. Termin płatności faktury: zgodnie z umową - zał. nr 4 do SIWZ nr PZ.271.1.2018 tj.
§ 8 - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1
Ustawy Pzp, tj. nie podlegają wykluczeniu i spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełnienia
tego warunku;
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do
potwierdzenia spełnienia tego warunku;
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca wykaże spełnienie warunku jeżeli:
1.3.1. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty polegające na utwardzeniu
terenu kostką brukową lub budowie parkingu o wartości brutto nie niższej niż 100 000,00 zł
każda, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania 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 którym 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;
1.3.2. Będzie dysponował kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności drogowej lub
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w
powyższym zakresie. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im kwalifikacje zawodowe /dokumenty uprawniające do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / wydane obywatelom państw
członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12a i innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.
U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r.,
poz. 65).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w okolicznościach
o których mowa art. 24 ust. 1 pkt Ustawy Pzp.
3. Ponadto Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w następujących okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp:
3.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. 2016 r. poz.1574, 1579, 19489 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);
3.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z
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wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
§ 9 – DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
1. Wykonawca w terminie wyznaczonym na składanie ofert składa:
1.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1,
1.2. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące spełniania
warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,
1.3. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3,
1.4. pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 Ustawy Pzp do oddania
Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy, wzór
stanowi załącznik nr 7 do SIWZ,
1.5. dowód wniesienia wadium.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona i nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym
niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp,
2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty, zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
2.4. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - według załącznika nr 6,
2.5. 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 - według załącznika nr 5,
2.6. Dokument/y potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w minimalnej wysokości na jaką
opiewa wartość złożonej oferty brutto przez Wykonawcę.
3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 2.1 do 2.3. – składa dokument lub dokumenty
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wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
3.1.1. 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,
3.1.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 3.1. podpkt 3.1.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 3.1. podpkt 3.1.1., powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3.3. 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 ust. 3 pkt 3.1., 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 ust. 3 pkt 3.2. stosuje się.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia- załącznik nr 8.
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 (art. 22a Ustawy Pzp). Zapisy art. 22a ust. od 2
do 6 Ustawy Pzp stosuje się. Wykonawca w takim przypadku zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 art. 25a ustawy Pzp –Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty
wymienione w § 9 ust 2 pkt od 2.1. do 2.3.
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 9 ust. ust 2 pkt od 2.1. do
2.3, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie
jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art.
22a Ustawy Pzp.
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w
szczególności:
8.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
8.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
8.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
8.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, natomiast
spełnienie warunków wskazanych w SIWZ i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został
zamieszczony w § 8 Wykonawcy wykazują łącznie.

§ 10 - PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE
1. Wykonawcy stosownie do treści art. 23 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego
zamówienia.
2. Każdy z partnerów tworzących konsorcjum (podmiotów występujących wspólnie) składa z osobna dokumenty
określone w SIWZ w § 9 ust. 2 pkt. 2.1. do 2.3. oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z
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postępowania. Pozostałe dokumenty i oświadczenia mogą być wspólnie składane przez Wykonawców
występujących razem.
Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są
stosownie do treści art. 23 ust. 2 Ustawy Pzp, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Zaleca się by
pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców występujących wspólnie. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie
określać zakres umocowania.
Pełnomocnictwo do pełnienia funkcji, o których mowa powyżej winno być podpisane przez uprawnionych
przedstawicieli każdego z partnerów oraz winno być dołączone do oferty. Pełnomocnictwo powinno być złożone
w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.
Dokumenty i oświadczenia załączane do oferty winny być podpisane przez każdego z partnerów lub
ustanowionego pełnomocnika.
Korespondencja będzie prowadzona z ustanowionym pełnomocnikiem.
Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową realizację
zamówienia. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości
przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający
żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum należy wymienić firmy wchodzące w jego skład oraz wskazać
Lidera Konsorcjum.
§ 11 – PODWYKONAWSTWO
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia
podwykonawcom.
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w swojej ofercie (w Formularzu Ofertowym) części
zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i nazwy firm tych
podwykonawców.
Zgodnie z art. 36b ust. 1a Ustawy Pzp. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia,
Wykonawca o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i
osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o
wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje
robót budowlanych.
Jeżeli nastąpi zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 Ustawy Pzp lub
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia części zamówienia
podwykonawcy.
Zasady określone w ust. 5 i 6 dotyczą również dalszych podwykonawców.
Do umów w zakresie podwykonawstwa stosuje się zapisy Ustawy Pzp w szczególności art. 143a do 143d.

§ 12 - OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej.
2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
3. Każda ze stron na żądanie drugiej strony zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
5. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
 Beata Kapusta – Podinspektor Urzędu Gminy w Domaniewicach tel.: 46 830-17-60, fax.: 46 838-33-77
adres e-mail: ugdomaniewice@wp.pl
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§ 13 - WYJAŚNIANIE, ZMIANY I WYCOFANIE OFERTY
1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: Urząd Gminy w
Domaniewicach, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice, faksem: fax.: 46 838 - 33 – 77 lub na adres e-mail:
ugdomaniewice@wp.pl
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieści wyjaśnienia do SIWZ na stronie internetowej, na
której udostępniona jest SWIZ.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana oferty może być
dokonana w dwojaki sposób:
- przez wycofanie złożonej oferty i złożenie nowej – Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu
pisemne zawiadomienie o wycofaniu oferty,
- przez złożenie odrębnego oświadczenia, zmieniającego treść złożonej oferty, przy czym oświadczenie to
powinno być złożone w taki sam sposób jak oferta - patrz § 17 niniejszej specyfikacji
i dodatkowo oznaczone określeniem „ZMIANA”.
§ 14 - WADIUM
1. Ustala się wadium w wysokości 5000,00 PLN, (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy).
2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert,
3. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, na konto Zamawiającego: BSZŁ O/Domaniewice 52 9288 1037 1980
0329 2000 0040 lub w jednej z poniżej podanych form:
a) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielni kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
b) w gwarancjach bankowych,
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z
2017 r. poz. 1089).
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy przekazać przelewem na konto
Zamawiającego, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin
uznania na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny
wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Potwierdzoną za zgodność kserokopię dowodu zapłaty
wadium należy dołączyć do oferty.
5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię poświadczoną za zgodność
z oryginałem należy dołączyć do oferty. Oryginał wniesienia wadium należy złożyć w pokoju nr 15
w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi być zabezpieczone na okres
30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Oferta zabezpieczona na krótszy okres niż wymagany zostanie
odrzucona.
6. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji powinien zawierać stwierdzenie, że jest ono nieodwołalne i
że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami
przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
7. W przypadku gdy wadium w formie gwarancji wnoszone będzie przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji powinno wynikać, że odnosi się ona zarówna do zleceniodawcy
gwarancji, jak i do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 Ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 Ustawy Pzp.
10. Złożenie oferty niezabezpieczonej akceptowaną formą wadium wskazaną w ust. 3 będzie skutkować
odrzuceniem Wykonawcy z postępowania.
§ 15 - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Od Wykonawcy, którego
oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy,
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu, sposób przekazania - na konto Zamawiającego - BSZŁ O/Domaniewice 52 9288 1037 1980
0329 2000 0040,
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4.
5.
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7.

8.
9.

10.

11.
12.

1.
2.

3.
4.

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w 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.
Sposób przekazania innej formy zabezpieczenia niż pieniądz: oryginał złożony najpóźniej przed podpisaniem
umowy w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
z wyjątkiem określonych w niniejszej specyfikacji.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Po
upływie terminów ustalonych na usunięcie wad, usterek i reklamacji i ponownym jednokrotnym wezwaniu do
ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci realizację ze środków wniesionych na
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wartość zabezpieczenia
Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do zapłaty kwoty uzupełniającej.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wniósł zabezpieczenie w pełnej wysokości przed podpisaniem umowy.
Jeżeli wybrany Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród
pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Ustawy Pzp.
Poręczenie lub gwarancja, stanowiące formę zabezpieczenia, musi zawierać stwierdzenie, że w przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego (Beneficjenta Gwarancji) wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
wzywające do zapłaty kwoty, Gwarant (Poręczyciel) zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do
wypłacenia Zamawiającemu, żądanej kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
Zamawiający nie dopuszcza aby żądanie wypłaty było doręczone do Gwaranta za pośrednictwem banku
prowadzącego rachunek Beneficjenta a nie bezpośrednio przez Beneficjenta Gwarancji.
Jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji, nie
później niż do dnia wskazanego jako dzień drugiego odbioru końcowego zobowiązany jest wnieść
zabezpieczenie na okres rękojmi za wady w wysokości 30% jego wartości nominalnej przed dniem wskazanym
na drugi odbiór końcowy.
Jeżeli dochodzi do przedłużenia terminu realizacji zamówienia lub okresu rękojmi za wady, Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenia lub wnieść nowe na wydłużony
okres.
Jeżeli Wykonawca nie wypełnia dyspozycji ust. 9 lub 10 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania
wypłaty wynagrodzenia lub zajęcia na poczet wynagrodzenia odpowiedniej jego części.
Zamawiający zwróci lub zwolni 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania ich za należycie wykonane. Pozostała część w wysokości 30 % zabezpieczenia
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu
po upływie okresu rękojmi. Zapisy art. 150 i 151 Ustawy Pzp stosuje się.
§ 16 - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustaw Pzp.
Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje odtajnieniem informacji o których mowa w ust. 2.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.), które Wykonawca
zamierza zastrzec jako tajemnice przedsiębiorstwa, winny być oznaczone w ofercie i opatrzone klauzulą
„tajemnica przedsiębiorstwa”.

§ 17 - SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w: Urzędzie Gminy w
Domaniewicach, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice, pokój nr 8 (Sekretariat), do dnia 28.03.2018 r. do
godz. 1000.
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2. Koperta z ofertą powinna być oznakowane następująco:
Nadawca:
…………………………..…..
nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Adresat:
URZĄD GMINY W DOMANIEWICACH
UL. GŁÓWNA 2, 99-434 DOMANIEWICE
Oferta na roboty budowlane:

,,Budowa parkingu oraz obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w Domaniewicach”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. przed 28.03.2018 r. przed godz. 10:15

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy Pzp.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 10, w dniu 28.03.2018 r. o godz. 1015
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym informację o wysokości kwoty, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane
zastaną następujące informacje m.in. nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, termin
wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.
7. Informacje wymienione w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu zostaną niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszczone
na stronie internetowej Zamawiającego: www.domaniewice.bipst.pl.
8. Wymagane jest przesyłanie / dostarczenie ofert w formie pisemnej – za pośrednictwem operatora pocztowego, w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948
oraz z 2017 r. poz.1128) osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Nie dopuszcza się składania ofert w formie
elektronicznej.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

§ 18 - SPOSÓB OBLICZENIA CENY
Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu Ofertowym sporządzonym
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu
zamówienia.
Cena oferty musi być podana w PLN cyfrą i słownie. Stawka VAT musi być określona zgodnie z ustawą z 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem
akcyzowym.
Podstawą obliczenia ceny jest dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót,
specyfikacja istotnych warunków zamówienia ze wzorem umowy oraz przedmiary. Wykonawca uwzględni w
cenie oferty wszystkie czynności tworzące koszty.
Przedmiar stanowi charakter pomocniczy do ustalenia ceny.
Cena może być tylko jedna. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Należy
przedłożyć cenę za realizację całego zadania.
W przypadku rozbieżności między ceną podaną cyfrą a ceną podaną słownie, Zamawiający przyjmuje za cenę
oferty cenę podaną słownie.
Cena nie ulega zmianie przez okres związania ofertą.
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzą 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 lub kosztu, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu
wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. Nr 2017, poz. 847);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
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c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w
miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
-wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem
postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych
ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej, chyba że rozbieżność
wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany
cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
10. Przyjmuje się, że zastosowanie niewłaściwej stawki podatku VAT, stanowić będzie błąd w obliczeniu ceny
oferty, skutkujący odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy.
11. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje ceną brutto obejmującą VAT.
12. 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.
13. Stawka podatku VAT na terenie RP na przedmiotową robotę budowlaną wynosi 23%.

1.

2.

§ 19 - KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający oceni oferty w 2 etapach:
I - ocena ofert pod kątem przesłanek odrzucenia ofert (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert
określonych w ust 2 i 3
II – zbadanie Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej
pozycji rankingowej) w I etapie czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału w postępowaniu.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Nazwa kryterium

Waga

Cena (C)

60,00 %

Okres gwarancji (G)

40,00 %

Nazwa kryterium: cena (C)
najniższa oferowana cena brutto
Cena (C) = ------------------------------------------------------- * 100 * 60 %
cena ofertowa brutto badanej
Nazwa kryterium: okres gwarancji (G)
zaoferowany okres gwarancji badanej oferty w miesiącach
Okres gwarancji (G) = ------------------------------------------------------------------------------- * 100 * 40 %
najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w miesiącach
wśród ofert nieodrzuconych
UWAGA: Minimalny okres gwarancji wynosi: 36 miesięcy. Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 36
miesięcy zostaną odrzucone, gdyż ich treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ.
Maksymalny okres gwarancji wynosi: 60 miesięcy. Gwarancja udzielona na dłuższy okres będzie traktowana jako 60
miesięcy.
Oferty będą oceniane w skali stu – punktowej, według wzoru: S = C + G
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
- S – suma uzyskanych punktów,
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- C – punkty przyznane w kryterium cena,
- G – punkty przyznane w kryterium okres gwarancji
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów łącznie za oba
kryteria. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
6. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ust.2 ustawy Pzp może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz
czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.
7.
§ 20 - WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Jeżeli do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) przed
zawarciem umowy, podmioty te przekażą Zamawiającemu umowę regulująca ich wzajemną współpracę.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 musi być zawarta, co najmniej na czas obowiązywania umowy o udzielenie
zamówienia publicznego.
3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia
kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem, e-mailem lub
telefonicznie.
5. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz
danych zawartych w ofercie.
6. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ nr PZ.271.1.2018
7. Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu szczegółowe kosztorysy
ofertowe dotyczące każdego zadania przedmiotu zamówienia oddzielnie.
8.
§ 21 - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli zajdzie, co najmniej jedna z
przesłanek określonych w art. 93 Ustawy Pzp.
§ 22 - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp, przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp.
§ 23 - DOPUSZCZALNE PRZYPADKI ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy t. j. terminu wykonania, wysokości
wynagrodzenia, osób np. kierownika budowy - wskazanych w umowie, w następujących przypadkach:
1.1. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę specjalisty w następujących przypadkach: śmierci,
choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli
zmiana specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np.
rezygnacji),
1.2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich
obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany specjalisty, nowy specjalista musi spełniać
wymagania określone dla danego specjalisty (przedstawić niezbędne uprawnienia do
kierowania/nadzorowania robotami). Wykonawca obowiązany jest zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem
Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego,
1.3. Zawieszenia robót przez Zamawiającego,
1.4. Zmiany dokumentacji, zmiany wymiarów, położenia, lokalizacji,
1.5. Konieczności wykonania robót - świadczeń zamiennych,
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1.6. rezygnacji przez Zamawiającego z części robót, których wykonanie w trakcie robót stało się zbędne, a nie
można było tego przewidzieć w dniu zawarcia umowy,
1.7. natrafienia na niewybuchy, zabytki, wykopaliska czy niezinwentaryzowane przeszkody np. obiekty
budowlane, sieci itp.,
1.8. działania sił natury, zdarzeń losowych, niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe
wykonanie robót,
1.9. przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 Ustawy Pzp.
2. Warunki dokonania zmian:
a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie,
pod rygorem nieważności,
b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:
- opisze zaistniałe okoliczności,
- uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,
- opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy.
c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmian niniejszej umowy następujące zmiany:
3.1. dane związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
3.2. danych teleadresowych
3.3. danych rejestrowych
3.4. zmiana konta bankowego wykonawcy

§ 24 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami Ustawy Pzp w siedzibie Zamawiającego i na
stronie internetowej: www.domaniewice.bipst.pl. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej lub faksem
lub elektronicznie – e - mailem.
2. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez
uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
 Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
 udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego
urzędowania.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Ustawy Pzp, Kodeksu Cywilnego.
Załączniki do SIWZ
1. Formularz ofertowy – zał. 1
2. Oświadczenia – zał. 2 i zał. 3
3. Wzór umowy – zał. 4
4. Personel – zał. 5
5. Wykaz wykonanych robót budowlanych – zał. 6
6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - zał. nr 7
7. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - zał. 8
8. Dokumentacja projektowa - zał. 9

____________________________________
podpis osoby uprawnionej
Domaniewice, dnia 12.03.2018 r.
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PZ.271.1.2018
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych
1. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa......................................................................................................................................................
Siedziba...................................................................................................................................................
Nr telefonu/faks.......................................................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................................................
adres e-mail ............................................................................................................................................
nr konta bankowego ……………………………………………………………..…………………...
2. Dane dotyczące Zamawiającego:
Gmina Domaniewice
ul. Główna 2
99 - 434 Domaniewice
3. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. ,,Budowa parkingu oraz obiektów małej
architektury wraz z utwardzeniem terenu w Domaniewicach” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę ryczałtową brutto:
……………………………PLN

słownie: .......................................................................................................................................................
w tym należny podatek VAT ……..%
w tym:
Zadanie I -„Budowa parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem oraz zbiornikiem
bezodpływowym na deszczówkę” za cenę ryczałtową brutto : ……………………… PLN
słownie ……………………………………………………………………………………………………..
Zadanie II- ,,Budowa obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania
przestrzeni publicznej przy ul. Kościelnej w Domaniewicach” za cenę ryczałtową brutto : ……………………… PLN
słownie ……………………………………………………………………………………………………..
Udzielam na roboty objęte zamówieniem ……………miesięcznego okresu gwarancji, liczonego od dnia podpisania
drugiego protokołu odbioru końcowego bez uwag.
4. Oświadczam, że:
- akceptuję termin płatności podany przez zamawiającego tj.: 30 dni od dnia otrzymania faktury,
-zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia 31.07.2018 r.,
-zapoznałem się ze SIWZ wraz z załącznikami i nie wnoszę do niej żadnych uwag oraz przyjmuję warunki w niej
zawarte,
-uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,
-zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń,
-akceptuję wór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ nr PZ.271.1.2018,
-uważam się za związany niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

5. W przypadku wybrania mojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do:
-wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przed jej podpisaniem, w wysokości 5% ceny podanej w
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ofercie,
-zawarcia umowy w miejscu i termie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że zgodnie z wymogami wskazanymi w SIWZ § 5 ust 17 do realizacji zamówienia
zatrudnię/zaangażuję przy wskazanych czynnościach osoby zatrudnione na umowy o pracę.
7. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax. ........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
8. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam osobiście/z udziałem podwykonawcy/ów.*
*niepotrzebne skreślić
W związku z art. 36 b ust. 1 Ustawy Pzp informuję, że zamierzam powierzyć następujące części zamówienia
Podwykonawcom:
…………………………………………………………………………………………………………………………...
Firmy (nazwa) Podwykonawców: ………………………………………………………………………………………
9. Nazwa podmiotów na zasoby których Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp,
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 8 SIWZ:
………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:
1…………………………………………………………………
2…………………………………………………………………
3.……………...............................................................................
11. Zastrzeżenie Wykonawcy:
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
12.Wykaz osób z ramienia Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym:
1. .................................................................................................
2. .................................................................................................
13.Inne informacje Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………….., dnia ………………

………………………………………….

Miejscowość

Podpis osoby uprawnionej do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczęci
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PZ.271.1.2018
Załącznik nr 2
Wykonawca:
…………………………………………………
…………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………
…………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa parkingu oraz obiektów małej
architektury wraz z utwardzeniem terenu w Domaniewicach” prowadzonego przez Gminę Domaniewice,
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia nr PZ.271.1.2018
___________________, dnia _______________ r.
miejscowość
_________________________________
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr PZ.271.1.2018, polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
_____________________, dnia ________________ r.
miejscowość
________________________________
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.
_____________________, dnia ________________ r.
miejscowość
________________________________
(podpis)
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PZ.271.1.2018
Załącznik nr 3

Wykonawca:
…………………………………………………
…………………………………………………
………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Budowa parkingu oraz obiektów małej
architektury wraz z utwardzeniem terenu w Domaniewicach”, prowadzonego przez Gminę Domaniewice,
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

_________________, dnia _____________ r.
miejscowość,
_______________________________
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……..
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5
ustawy Pzp) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

_________________, dnia ________________ r.
miejscowość
________________________________
(podpis)
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OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

w

do

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

stosunku

następującego/ych

podmiotu/tów,

na

którego/ych

zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

____________________, dnia _______________ r.
(miejscowość)
_____________________________________
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA (jeśli dotyczy):
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami:

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

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.

___________________, dnia _______________ r.
miejscowość

___________________________________
(podpis)
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PZ.271.1.2018
Załącznik nr 4
WZÓR UMOWY NR ……………
zawarta w …………….. w dniu ……………. pomiędzy:
 Gminą Domaniewice, ul. Główna 2, 99 - 434 Domaniewice, reprezentowaną przez …………………….. –
Wójta Gminy, zwaną dalej „Zamawiającym”
a
 ……………………………………...., zwanym dalej „Wykonawcą”
§ 1 - Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: ,,Budowa
parkingu oraz obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w Domaniewicach”.
Przedmiot umowy składa się z dwóch następujących zadań:
a) Zadanie I: „Budowa parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem oraz
zbiornikiem bezodpływowym na deszczówkę”
b) Zadanie II ,,Budowa obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania
przestrzeni publicznej przy ul. Kościelnej w Domaniewicach”.
2. Roboty budowlane wykonane będą zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym z dnia ……… r.
na zasadach ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze
zm.) specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, pozwoleniem na budowę.
3. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej.
§ 2 - Podwykonawstwo
1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście/z udziałem podwykonawców
w zakresie robót*:..................................................................
§ 3 - Termin wykonania zamówienia
1. Strony umowy ustalają następujące terminy realizacji robót:
1.1. termin przekazania placu budowy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne –
……..…. r.
1.2. termin zakończenia robót budowlanych do dnia 31.07.2018 r.
§ 4 - Obowiązki Zamawiającego
1.Do obowiązków Zamawiającego należy:
1.1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w ciągu 7 dni od dnia podpisania
umowy o zamówienie publiczne,
1.2. Protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej,
1.3. Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,
1.4. Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,
1.5. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§ 5 - Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1.1. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego oraz zabezpieczenie terenu robót,
1.2. Posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętych przedmiotem umowy z sumą
ubezpieczenia nie niższą niż kwota określona za wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust 1
umowy.
1.3. Organizacja zaplecza budowy oraz ponoszenie kosztów związanych z organizacją zaplecza np.: poboru
energii, wody, itp.
1.4. Zapewnienie na własny koszt transportu materiałów z rozbiórki i odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do
przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001 r.
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Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.),
1.5. Zakupienie na własny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbędnej ilości nowych materiałów potrzebnych
do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu ich wartości przez Zamawiającego. Zastosowane
materiały muszą odpowiadać wymaganiom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z
2016 r., poz. 290 ze zm.), oraz ustawy o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z 2016
r. poz. 1570). Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu w szczególności certyfikaty „na
znak bezpieczeństwa”, certyfikaty zgodności lub deklaracji zgodności, atesty, świadectwa pochodzenia
używanych materiałów, wyniki badań, prób. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji
zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót,
1.6. Zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji,
1.7. Opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót,
1.8. Zapewnienie mieszkańcom dojazdu do posesji w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji oraz
zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu w rejonie powadzonych robót, z zachowaniem ciągłości ruchu
kołowego i ruchu pieszych oraz umożliwienie korzystania z istniejącej infrastruktury technicznej,
1.9. Regulacja pionowa istniejących urządzeń wodno – kanalizacyjnych, o ile zaistnieje konieczność,
1.10. Zapewnienie w czasie robót - na jej terenie w granicach przekazanych przez Zamawiającego należytego
ładu i porządku, zapewnienie ochrony znajdujących się na terenie obiektów, sieci oraz urządzeń, uzbrojenia
terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym oraz utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych,
1.11. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów. Kierownik budowy
działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane,
1.12. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg,
nawierzchni lub instalacji,
1.13. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w
terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,
1.14. Ponoszenie odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie
robót - na własny koszt, jak i za szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od
Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,
1.15. Ponoszenie odpowiedzialności za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,
1.16. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
1.17. Uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności zezwoleń,
pozwoleń, opinii, uzgodnień, a dotyczących zajęcia terenu, a także zapewnienie wymaganych przepisami
prawa (branżowymi) nadzorów technicznych, w tym z gestorami sieci,
1.18. Zapewnienie wykonania i nadzorowania robót objętych umową przez osoby posiadające stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
1.19. Uczestniczenie w naradach technicznych w siedzibie Zamawiającego oraz w spotkaniach organizowanych
przez Zamawiającego,
1.20. Sporządzenie kosztorysów powykonawczych na wniosek Zamawiającego,
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze
robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w umowie, w
przepisach prawa oraz odpowiedzialność za skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania wobec
Zamawiającego oraz osób trzecich.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez wykonawcę lub dalszego podwykonawcę
osób na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w
sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.1666,
2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). Wymóg ten dotyczy wszystkich pracowników fizycznych oraz
pracowników – operatorów maszyn będących na terenie budowy.
4.1. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 4
czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj.:
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a) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnionych osobach przy realizacji zamówienia na
umowę o pracę - oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
4.2. W przypadku wątpliwości co do charakteru zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane powyżej,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia tego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy.
4.3. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego
określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

§ 6 - Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie
ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości: …………… PLN (słownie złotych: ………………..
groszy) w tym:
a) za Zadanie I -„Budowa parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem oraz
zbiornikiem bezodpływowym na deszczówkę” w wysokości : ……………………… PLN (słownie złotych:
……………….. groszy)
b) za Zadanie II- ,,Budowa obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w ramach
zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Kościelnej w Domaniewicach” w wysokości :
……………………… PLN (słownie złotych: ……………….. groszy)
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT - stawka podatku VAT 23 %, w kwocie ……………… PLN.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych § 1
niniejszej umowy.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do
żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer
NIP Wykonawcy: …………………..
Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi oddzielnie dla każdego z zadań
tj.:
za Zadanie I -„Budowa parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem oraz
zbiornikiem bezodpływowym na deszczówkę” jedną fakturą częściową oraz fakturą końcową za całkowicie
wykonany i zakończony przedmiot umowy dotyczący zadania I. Faktura częściowa wystawiana będzie za
faktycznie wykonane i odebrane roboty o wartości do 60% wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1 pkt
a)
za Zadanie II- ,,Budowa obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania
przestrzeni publicznej przy ul. Kościelnej w Domaniewicach” jedną fakturą końcową za całkowicie wykonany i
zakończony przedmiot umowy dotyczący Zadania II.
Faktura częściowa zostanie zrealizowana na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru określającego
wartość faktycznie zrealizowanych robót podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru - bez
uwag - i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
Końcowe faktury, za wykonanie całości danego zadania przedmiotu zamówienia zostaną zrealizowane na
podstawie końcowych protokołów odbioru robót podpisanych przez kierownika budowy i inspektora nadzoru bez uwag - i zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentów
wymienionych w §7 pkt. 8 Umowy Zamawiającemu.
Płatności będą dokonane przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy Nr
……………………………………., w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru częściowego / końcowego robót - bez uwag.
Dane do wystawienia faktury Zamawiającego:
Nabywca: Gmina Domaniewice, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice NIP 834-12-47-409,
Odbiorca: Urząd Gminy w Domaniewicach.

8.
9.

Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:
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9.1. kopię faktury wystawioną przez Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę oraz dowód zapłaty niniejszej
faktury oraz
9.2. oświadczenie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy iż Wykonawca nie zalega z żadnymi
zobowiązaniami finansowymi w stosunku do niego a wynikającymi z zawartej między nimi umowy
dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy.
10. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiający
zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równiej należności podwykonawcy, do czasu ich
otrzymania.
11. Zapisy ust. 9 i 10 stosuje się analogicznie do podwykonawców i dalszych podwykonawców występujących
bezpośrednio do Zamawiającego z żądaniem zapłaty wynagrodzenia.
§ 7 - Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
a) Zanikających i ulegający zakryciu,
b) częściowych,
c) końcowy,
2. Wykonawca zgłosi zakończenie części i wszystkich robót budowlanych i gotowość do ich odbioru pisemnie
Zamawiającemu.
3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą w formie protokołów odbioru robót
zanikających i ulegających zakryciu podpisanych przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.
4. Odbiory robót częściowych i końcowe będą dokonywane na podstawie protokołu odbioru częściowego robót
oraz protokołu odbioru końcowego. Zamawiający przewiduje jeden odbiór częściowy robót oraz dwa odbiory
końcowe robót budowlanych.
5. Odbiory końcowe są dokonywane po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich robót budowlanych
składających się na dane zadanie przedmiotu Umowy. Drugi odbiór końcowy może nastąpić dopiero po
zatwierdzeniu pierwszego odbioru końcowego bez uwag i jest on taktowny jako końcowy odbiór całego
przedmiotu zamówienia.
6. Załącznikiem do protokołu odbioru częściowego robót będzie tabela rozliczeniowa robót. Wykonawca uzupełni
przekazany przez Zamawiającego wzór tabeli rozliczeniowej robót o poszczególne elementy rozliczeniowe,
pozwalające na określenie szczegółowego zaawansowania rzeczowo-finansowego robót. Tabelę rozliczeniową,
uzupełnioną o poszczególne elementy rozliczeniowe, musi być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed wbudowaniem dokumenty (atesty, certyfikaty)
potwierdzające, że wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane (opisane i ostemplowane
przez osobę kierownika budowy).
8. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:,
protokoły i zaświadczenia, z przeprowadzonych prób i sprawdzeń i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami, oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,
obowiązującymi przepisami i normami, dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby
budowlane są zgodne z art. 10 wspomnianej ustawy Prawo Budowlane (opisane i ostemplowane przez
kierownika budowy) z wyjątkiem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wprowadzonej do zasobu
geodezyjno – kartograficznego Starostwa Powiatowego w Łowiczu (również w wersji elektronicznej – z
rozszerzeniem plików .dwg lub dxf) opisana i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, która należy dostarczyć
Zamawiającemu w terminie 60 dni od dnia drugiego podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
9. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego
zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.
10. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru, w terminie 14 dni od dnia
rozpoczęcia tego odbioru.
11. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający odmawia odbioru do czasu ich
usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. W przypadku stwierdzenia usterek procedura odbioru przedłuży się o czas usunięcia usterek.
13. Za datę wykonania robót budowlanych będących przedmiotem umowy, uznaje się datę stwierdzoną w drugim
protokole odbioru końcowego robót budowlanych.
§ 8 - Przedstawiciele stron umowy
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ….……….…..., ………………….., …………. .
§ 9 - Kary umowne
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
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1.1. 0,2 % wynagrodzenia umownego, określonego w §6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu
przedmiotu umowy,
1.2. 0,03 % wynagrodzenia umownego, określonego w §6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i
usterek stwierdzonych w okresie gwarancji, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i
usterek,
1.3. 10 % wynagrodzenia umownego, określonego w §6 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Strony przewidują możliwość dochodzenia tej
kary po odstąpieniu od umowy z tytułu jej niewykonania przez Wykonawcę w całości lub części.
1.4. 0,2 % wynagrodzenia umownego, określonego w §6 ust. 1, za brak zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom, dalszemu podwykonawcom, w terminie określonym w umowie z podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,
1.5. 0,05 % wynagrodzenia umownego, określonego w §6 ust. 1 za nieterminową zapłatę wynagrodzenia
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, liczoną za każdy dzień od upływu terminu
wskazanego za ostateczny dzień zapłaty do dnia zapłaty wynagrodzenia,
1.6. 0,1 % wynagrodzenia umownego, określonego w §6 ust. 1, za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zamiany zgodnie z §
11 ust.1,
1.7. 0,1 % wynagrodzenia umownego, określonego w §6 ust. 1, za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 11 ust. 5,
1.8. 0,1 % wynagrodzenia umownego, określonego w §6 ust. 1, w przypadku braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w sytuacji określonej w § 11 ust. 9.
1.9. 500,00 zł każdorazowo za nie przedstawienia w terminie informacji i/lub dokumentów, o których mowa w
§5 ust. 4 pkt 4.1 Umowy.
1.10. 2000,00 zł za każdą osobę niezatrudnioną lub zatrudnioną wbrew postanowieniom SIWZ przy realizacji
zamówienia.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wystawionej faktury.
3. Wykonawca nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary
umownej na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
5. W przypadku braku możliwości usunięcia wady, usterki przedmiotu umowy, potwierdzonej przez
Zamawiającego, może on żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
6. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w §6 ust. 1
umowy.
§ 10 - Odstąpienie
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy, gdy:
1.1. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od
dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne oraz mimo pisemnego wezwania nie kontynuuje ich,
1.2. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta,
mimo pisemnego wezwania, trwa dłużej niż 7 dni,
1.3. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
1.4. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową,
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
3.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której
to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
3.2. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od
umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
3.3. w terminie 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3.2., Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych
robót według stanu na dzień odstąpienia - protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
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3.4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany
jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni
od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową Zamawiający może
wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§ 11 – Podwykonawstwo
1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą/ami wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiającego. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca, który zamierza zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie realizacji
zamówienia publicznego na roboty budowlane, zwrócić się do Zamawiającego tj. przedłożyć Zamawiającemu
projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane:
3.1 niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3.2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 3, uważa sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 3, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.
7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 3, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez względu na wartości umowy
o podwykonawstwo.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2,
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 1.8. Wykonawca zobowiązany jest do zmiany
umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji o niezgodnym z ust. 2 terminie
zapłaty.
10. Przepisy ust. 1–9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
11. 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 sie od obowiązku zapłaty
odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane,
z zastrzeżeniem § 6 ust. 9-10.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, 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.
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa w ust. 11. Termin zgłaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia doręczenia tejże informacji.
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15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:
15.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
15.2. 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 sie należy, albo
15.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa
w ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o których mowa w ust. 11, 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.
18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 12 - Gwarancja i rękojmia
1. Okres rękojmi na przedmiot umowy wynosi 5 lat od dnia podpisania drugiego protokołu odbioru robót
budowlanych bez uwag.
2. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających
z gwarancji.
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji jakości na okres ………….. miesięcy od
dnia podpisania drugiego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez uwag.
5. Zawarta umowa stanowi równocześnie dokument potwierdzający pisemne udzielenie gwarancji jakości, o której
mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
6. Poprzez gwarancję jakości Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady w szczególności
zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub jakościową przedmiotu umowy, powstałe na skutek
niezachowania przez Wykonawcę któregokolwiek obowiązków określonych w niniejszej umowie, w tym także
za dokumenty sporządzone przez Wykonawcę oraz części realizowane przez Podwykonawców.
7. Gwarancja jakości obejmuje:
 trzy przeglądy gwarancyjne,
 usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie zamówienia w momencie odbioru jak i
powstałych w okresie gwarancji,
 koszty przeglądów gwarancyjnych.
8. Wezwanie na przegląd gwarancyjny zostanie przesłane Wykonawcy w formie pisemnej z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Na okoliczność przeglądu gwarancyjnego zostanie sporządzony protokół. W skład
Komisji dokonującej przeglądu będą wchodziły co najmniej 2 osoby reprezentujące Zamawiającego oraz co
najmniej 1 osoba reprezentująca Wykonawcę.
9. W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas przeglądu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się do
usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu z przeglądu gwarancyjnego.
10. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji / rękojmi awarii/usterki mającej wpływ na uszkodzenie mienia
Zamawiającego Wykonawca przystąpi do usuwania awarii niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 12 godzin
od powiadomienia Wykonawcy, dokonanego przez Zamawiającego (faxem, telefonicznie lub e-mailem).
11. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek działania siły wyższej albo
wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
12. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie
14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji
zostanie przedłużony o czas naprawy.
13. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
14. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie wad, usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy
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do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci realizację ze środków wniesionych przez
Wykonawcę na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wartość
zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do zapłaty kwoty uzupełniającej.

1.

2.

3.

4.

5.

§ 13 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Strony potwierdzają, że Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §6 ust. 1, tj. ....
zł (słownie: ........ groszy) w formie ..............
Jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji, nie
później niż do dnia wskazanego jako dzień odbioru końcowego zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie na okres
rękojmi za wady w wysokości 30% jego wartości nominalnej przed dniem wskazanym na drugi odbiór końcowy.
Jeżeli dochodzi do przedłużenia terminu realizacji zamówienia lub okresu rękojmi za wady, Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenia lub wnieść nowe na wydłużony
okres.
Jeżeli Wykonawca nie wypełnia dyspozycji ust. 2 i 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania
wypłaty wynagrodzenia lub zajęcia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiedniej jego
części.
Zamawiający zwróci lub zwolni 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
drugiego odbioru robót (bez zastrzeżeń) i uznania ich za należycie wykonane. Pozostała część w wysokości 30 %
zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

§ 14 – Dopuszczalne przypadki zmian postanowień zawartej umowy
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy t. j. terminu wykonania, wysokości
wynagrodzenia, osób np. kierownika budowy - wskazanych w umowie, w następujących przypadkach:
1.1. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę specjalisty w następujących przypadkach: śmierci,
choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli
zmiana specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np.
rezygnacji),
1.2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich
obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany specjalisty, nowy specjalista musi spełniać
wymagania określone dla danego specjalisty (przedstawić niezbędne uprawnienia do
kierowania/nadzorowania robotami). Wykonawca obowiązany jest zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem
Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego,
1.3. Zawieszenia robót przez Zamawiającego,
1.4. Zmiany dokumentacji, zmiany wymiarów, położenia, lokalizacji,
1.5. Konieczności wykonania robót - świadczeń zamiennych,
1.6. rezygnacji przez Zamawiającego z części robót, których wykonanie w trakcie robót stało się zbędne, a nie
można było tego przewidzieć w dniu zawarcia umowy,
1.7. natrafienia na niewybuchy, zabytki, wykopaliska czy niezinwentaryzowane przeszkody np. obiekty
budowlane, sieci itp.,
1.8. działania sił natury, zdarzeń losowych, niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe
wykonanie robót,
1.9. przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 Ustawy Pzp.
2.

Warunki dokonania zmian:
d) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie,
pod rygorem nieważności,
e) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:
- opisze zaistniałe okoliczności,
- uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,
- opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy.
f) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmian niniejszej umowy następujące zmiany:
3.1 dane związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
3.2 danych teleadresowych,
3.3 danych rejestrowych,
3.4 zmiana konta bankowego wykonawcy.
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§ 15 - Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych
nie stanowią inaczej.
§ 16
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiającego.

________________________
ZAMAWIAJĄCY

_____________________
WYKONAWCA
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Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz wskazanie części zamówienia, której
wykonanie Wykonawca zmierza powierzyć podwykonawcom
Nazwa Oferenta ………………………………………………………………………………..
Adres Oferenta …………………………………………………………………………………
Telefon ……………………………. Fax. ………………………………….
PERSONEL
Nazwisko
i
imię

Wykształcenie
niezbędne do
wykonania
zamówienia

Zakres
wykonywanych
czynności w
realizacji
zamówienia

Podstawa dysponowania
osobami
Pracownik
Wykonawcy/innego
podmiotu

Kwalifikacje
zawodowe

Oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia.
Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
Lp.

Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

……………….., dnia ………………

………………………………………….

Miejscowość

Podpis osoby uprawnionej do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczęci
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WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Lp.

Podmiot na rzecz
którego wykonano
roboty

Przedmiot – rodzaj robót
budowlanych

Termin realizacji
Miejsce
(data rozpoczęcia wykonania robót
robót –data
budowlanych
zakończenia robót)

Całkowita
wartość brutto
robót
budowlanych
w PLN

1

2

3

…

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wykazu dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

……………….., dnia ………………

………………………………………….

Miejscowość

Podpis osoby uprawnionej do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczęci
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ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO
do oddania zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia
w trybie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Budowa parkingu oraz obiektów małej
architektury wraz z utwardzeniem terenu w Domaniewicach” , oświadczam co następuje:
1) zobowiązuję się do oddania na rzecz…………………………………………………………………………….
(wskazać nazwę i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)
niezbędnych zasobów w postaci*:
- wiedzy i doświadczenia tj.: ……………………................................................................................................
- osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. ………………………………………………………………….
………………………………………………….…………………………………………………………..
należy zaznaczyć właściwy punkt i opisać udostępniany zasób lub podać dane np. imię i nazwisko udostępnianej
osoby; przynajmniej dokładną nazwę usługi, roboty budowlanej, itp.)
*

2)

W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia proszę o wskazanie jakie roboty
budowlane zostaną zrealizowane przez ten podmiot:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

________________________, dnia _____________ r.
miejscowość
_______________________________________
(podpis i pieczęć Podmiotu udostępniającego/
osoby upoważnionej do występowania
w imieniu Podmiotu)

Pouczenie:
Powyższe zobowiązanie musi zostać podpisane przez podmiot udostępniający zasoby i złożone w oryginale.
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,
O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY P.Z.P.
(oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą**)

…………………….., ………………..…
miejscowość
data
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pn.: ,,Budowa parkingu oraz
obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w Domaniewicach” po zapoznaniu się z informacjami,
o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,
oświadczam, że
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(nazwa/firma Wykonawcy)


nie należę/-my do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t. j. Dz. U. 2017, poz. 229 ze zm.), z żadnym z pozostałych Wykonawców, którzy złożyli
oferty w przedmiotowym postępowaniu



należę/-my do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (t. j. Dz. U. 2017, poz. 229 ze zm.) z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w
przedmiotowym postępowaniu:
1) …………………………………………………………………………………………………….
2) …………………………………………………………………………………………………….
3) ………………………………………………………………………………………………..……
(wymienić nazwy Wykonawców w przypadku zaistnienia ww. okoliczności)

………….....................................................................
(pieczątki imienne i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania)
* Należy zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku „X”.
** Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p. (tj.:
informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 11 ustawy p.z.p.).
** Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. 2017 poz. 229 ze zm.)
przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez
jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
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