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§ 1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

1.1.    Nazwa:              Gmina Pysznica 
             Adres:               37– 403 Pysznica ul. Wolności 322  

                            woj.  podkarpackie, kraj: Polska 
NIP:                  865-23-97-341 
REGON:           830409117   
Adres internetowy: www.pysznica.bip.gmina.pl 

              Numer telefonu:   +48 158410004,  +48 158410198 
 Numer faksu:       +48 158410017   
 

1.2.  Zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 45/2004 Wójta Gminy Pysznica z dnia 30 lipca 2004 roku                 
w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Gminy pracowników Zamawiającego obowiązuje 
pięciodniowy tydzień pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. 

 

 1.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejszy dokument 
oznaczone jest znakiem: RI.I.271.9.2017. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się 
na podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym. 

 

 1.4.  Publikacja ogłoszenia o zamówieniu: 
      Numer ogłoszenia: 555717-N-2017   
      Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 21.07.2017  
 
 

 1.5.  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1          
w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                       
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), 
zwanej dalej ustawą lub Pzp. 

 
 

§ 2. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

2.1.  Przedmiotem zamówienia jest: 
 

1. Przebudowa drogi Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269               
i 207  w km 0+170 - 1+075 i 0+000 - 0+260 (zakres powodziowy) 

2. Przebudowa drogi Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269                       
w km 1+075 -1+105  (zakres pozostały) 

 
 

Zadanie nr 1 dofinansowane jest ze środków budżetu państwa przeznaczonych przez 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.                       
 
 

       2.2.  Na zakres zamówienia składają się następujące roboty drogowe:    
         

                       Zadanie 1 -   
           droga Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 od km 0+170 do km 1+075 
           i dz. nr ewid.  207 od km 0+000 do km 0+260 (zakres powodziowy)  

 
   

a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
w gruncie kat. I-IV – razem = 3610,00 m2 

b) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem 
mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - razem = 3610,00 m2 x 
0,15 = 541,50 m3 

c) Warstwa wiążąca  z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm 
(warstwa wiążąca) grysowo – żwirowa - razem = 3610,00 m2 

d) Skropienie warstwy wiążącej asfaltem - razem = 3610,00 m2 
e) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa 

ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - razem = 3610,00 m2 
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f) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa 
ścieralna asfaltowa - za dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. - razem = 3610,00 m2 

g) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. 
III z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. - razem = 244,88 m3 

h) Plantowanie poboczy ręcznie - rozplantowywanie mieszanki 0/31.5mm uprzednio 
dowiezionej na pobocza wraz z zagęszczeniem walcem statycznym - razem = 1632,50 m2 

 
 

            Zadanie 2 -   
           droga Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 od km 0+1075 do km  
           1+105 (zakres pozostały)  

.  
                         

a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym + 
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - razem = 1,195 km, 

b) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
w gruncie kat. I-IV – razem = 90,00 m2 

c) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem 
mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - razem = 13,50 m3 

d) Warstwa wiążąca  z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm 
(warstwa wiążąca) grysowo – żwirowa - razem = 90,00 m2 

e) Skropienie warstwy wiążącej asfaltem - razem = 90,00 m2 
f) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa 

ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - razem = 90,00 m2 
g) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa 

ścieralna asfaltowa - za dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. - razem = 90,00 m2 
h) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. 

III z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. - razem = 6,75 m3 
i) Plantowanie poboczy ręcznie - rozplantowywanie mieszanki 0/31.5mm uprzednio 

dowiezionej na pobocza wraz z zagęszczeniem walcem statycznym - razem = 45,00 m2 
 

2.3.  Lokalizacja robót:  gmina Pysznica w miejscowościach: Jastkowice - Chłopska Wola gmina 
Pysznica 

 

2.4.  Określenie przedmiotu Zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45233223–8  / Wymiana nawierzchni drogowej / 
 

2.5. Zakres prac niezbędnych do wykonania został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej 
tj. przedmiarach robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych stanowiących załącznik do 
SIWZ. 
 

2.6. W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej 
załącznikiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych nazw, znaków towarowych lub 
pochodzenia, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. Wszystkie 
wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy 
rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.  
Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia, że 
posiadają parametry wymagane przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Użyte materiały 
muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 
 

2.7. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające                     
z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej, koszt prac geodezyjnych oraz koszty związane                  
z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. Wykonawca robót zobowiązany jest 
do wykonania wszystkich robót/wymagań określonych w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, które nie mają odzwierciedlenia w przedmiarze robót. Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów                      
i innych czynników  mających lub mogących mieć wpływ na cenę. 
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2.8. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia znajduje się w przedziale 30 000 do 5 186 000 
euro, czyli jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
Pzp. 

 
 
 

§ 3. Termin wykonania zamówienia: 
 
Termin wykonania zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy, a zakończenie do dnia                   
31 października 2017 roku. 
 

 
 

§ 4.  Warunki udziału w postępowaniu:  
 
 

4.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, potwierdzający spełnienie warunków 
dotyczących:  
 

1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca 
złoży oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy ( wzór załącznik nr 2 SIWZ).  
 

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca 
złoży oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy ( wzór załącznik nr 2 SIWZ).  
 

3)  zdolności technicznej lub zawodowej. 
 
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż: 
a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane – drogowe,                             
których przedmiotem była budowa lub przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej i wartości brutto co 
najmniej 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) w zakresie niezbędnym do wykazania 
doświadczenia, 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.  
Przez zamówienie należy rozumieć: zamówienie rozpoczęte i zakończone w w/w okresie; zamówienie 

zakończone w w/w okresie, a rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie. 
 
b)  dysponuje kadrą techniczną posiadającą uprawnienia budowlane tj.: 
- kierownikiem budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych                      
w budownictwie w specjalności drogowej; 

 

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,                       

z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane                             

( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 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). 
 

4.2. Wykonawca zgodnie z art. 22a ustawy Pzp 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. 
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4.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
 

4.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
 

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

4.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu o 
którym mowa  w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami  
lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli   wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 25a ust.1 
ustawy Pzp. 
 

4.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu 
załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ. 
 

4.8. Obowiązkiem Wykonawcy, który korzysta z zasobów innych podmiotów jest rzeczywiste 
wykazanie, że tym podmiotem będzie dysponował – zobowiązanie innego podmiotu – wzór – załącznik 
nr 7 do SIWZ. 
 

4.9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie będące przedmiotem niniejszego 
postępowania przez kilku wykonawców działających w trybie art. 23 ustawy Pzp warunki udziału w 
postępowaniu muszą być spełnione przez wykonawców łącznie, brak podstaw do wykluczenia                                              
z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców 
oddzielnie. 
 

4.10. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału                  
w postępowaniu, zamieścił informacje o tych podmiotach w oświadczeniu – załącznik nr 3 do SIWZ. 
 

4.11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 
(załącznik nr 2 i 3) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty 
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia. 
 

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

4.13. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
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4.14. Wykaz oświadczeń i dokumentów o których mowa w art.25 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, które Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu (składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona).  
1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wymaga żadnego dokumentu. 
2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. Zamawiający nie wymaga żadnego dokumentu. 
3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
 

Zamawiający wymaga następujących dokumentów w celu potwierdzenia warunków udziału                            
w postępowaniu o których mowa w pkt. 4.1.SIWZ. 
 

a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty 
te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest                  w stanie uzyskać 
tych dokumentów – inne dokumenty. 
 

b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                               
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 
 
§ 5.  Podstawy wykluczenia oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, na potwierdzenie okoliczności 
o braku podstaw do wykluczenia, które składa Wykonawca na wezwanie Zamawiającego 
 (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej):   
 
 
 

5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w okolicznościach,                      
o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.  
 

5.2. Zamawiający przewiduje następujące podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych: 
 

                Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wyklucza Wykonawcę: 
 

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. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 
oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli  przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe ( Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), 
 

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 wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt.15 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, 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. 

 

5.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu                    
o udzielenie Wykonawca jest obowiązany złożyć następujące dokumenty: 
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1) odpis 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) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz                           
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, 
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,                        
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na rat 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
4) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 
716). 
„Samooczyszczenie wykonawcy” 

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.13 i 14 oraz art. 24 ust.1 

pkt 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności: udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.  

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia 

oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
 

5.4. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp Wykonawcy mają złożyć 
stosownie do treści art. 24 ust.11 ustawy Pzp oświadczenie wykonawcy  o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. 

 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz                                 
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu . 

 

Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej składają wszyscy 
wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na 
stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp tj. informacji z otwarcia ofert. 
 
5.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 11.3. - składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 

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. 
2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
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3) dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w pkt 2 powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

5.6. 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. 
11.5, 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. Zapis ustępu 11.5 pkt 3 stosuje 
się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
 

5.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
 

1)  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie będące przedmiotem niniejszego 
postępowania przez kilku wykonawców działających w trybie art. 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione przez wykonawców łącznie, 
brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi spełniać każdy z 
wykonawców samodzielnie.  
 

2)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane 
przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia. 
 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną  
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 
Kodeksu cywilnego. 
 

4)  Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 
 

5)  W formularzu ofertowym w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane 
wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 

6)  W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom wspólnie ubiegającym się o jego udzielenie 
– Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych 
podmiotów. 

 
 

 
 

§6.    Wykaz dokumentów składających się na ofertę oraz oświadczeń składanych przez 
Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu ( składa każdy Wykonawca wraz z ofertą):  
 
 
6.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

1) formularz ofertowy (załącznik nr 1) - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, 
2) kosztorys ofertowy uproszczony na podstawie przedmiaru robót załączonego do SIWZ 

(załącznik Nr 9), 
3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp,                       

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 i art. 24 ust.5 w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ - załącznik nr 2 do SIWZ, 
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4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ- załącznik nr 3 do SIWZ, 

5) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) -załącznik Nr 7 do SIWZ, 

6) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 
           

6.2. Postanowienia dotyczące formy składanych dokumentów 
 

1)  Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień 
publicznych, oraz dotyczące podwykonawców są składane w oryginale. 
 

2)  Dokumenty o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia inne niż oświadczenia o których mowa w pkt. 13.1., składane są w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
 

3)  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia  albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. 
 

4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej (papierowej). W 
przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się 
znaleźć podpisy wykonawcy oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku 
dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę 
dokumentu, lub poświadczenie na pierwszej stronie wraz z informacją o liczbie poświadczanych 
stron. 
 

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

6)   Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.                     
 
UWAGA: 
 

1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w 
sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich 
ważności oraz form, w jakich te dokumenty mają być składane, w formie elektronicznej pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający 
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty. 
 

2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 
których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz 
form, w jakich te dokumenty mają być składane, które znajdują się w posiadaniu zmawiającego, w 
szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 
97 ust.1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust.1 pkt.1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 
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§7.    Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  
 
 
 
 
 

7.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
 

7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują 
faksem lub drogą elektroniczną. 
 

7.3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu, oświadczeń o braku podstaw do 
wykluczenia, pełnomocnictw, zobowiązań innych podmiotów oraz uzupełnień, złożonych na 
wezwanie Zamawiającego, a także oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do 
grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. 
 

7.4. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami pisemnie, 
za pomocą faxu lub drogą elektroniczną.  
 

7.5. Zaleca się aby wszelka korespondencja kierowana do Zamawiającego dotycząca postępowania była 
oznaczona znakiem i nazwą postępowania i kierowana: 

       1) pisemnie na adres:  Gmina Pysznica, 37-403 Pysznica ul. Wolności 322, 
  2) faksem - numer 15 841 00 17,  
  3) pocztą elektroniczną - adres poczty elektronicznej ug@pysznica.pl lub zamowienia@pysznica.pl  
 

7.6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
 

1) Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach proceduralnych (formalno-
prawnych) jest Józef Błażejowicz  –  tel: +48 158410198. 

 

2) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych                           
z przedmiotem zamówienia:                                                                                                                                                  
•   Aleksander Jabłoński  –  tel: +48 158410102. 
•   Adrian Świątek           –  tel:  +48 158410112. 
 

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

7.8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza treść zapytania i wyjaśnienia na swojej stronie 
internetowej: www.pysznica.bip.gmina.pl 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w wersji papierowej udostępniana jest bezpłatnie, 
podobnie jak wersja elektroniczna, która opublikowana jest na stronie:  www.pysznica.bip.gmina.pl 

 

7.9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 
 

7.10. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 
na pytania kierowane do Zamawiającego w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 
 

7.11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.  
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ i zamieści tę informację na stronie internetowej. 
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§ 8.   Wymagania dotyczące wadium: 

 

 
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: 

pięć tysięcy złotych).  
 

2. Wadium należy wnieść przed upływem ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia                    
     7 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00.  
 

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:  
a) pieniądzu (tylko przelewem z konta Wykonawcy na konto Zamawiającego);  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,                      
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
c) gwarancjach bankowych;  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia        
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 
1158 z późniejszymi zmianami).  

 

4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać nazwę postępowania (wraz z nadanym mu 
oznaczeniem referencyjnym), a w przypadku wniesienia wadium w postaci wpłaty pieniężnej 
(przelew) dodatkowo wskazać nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium.  

 

5. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na wskazany niżej 
rachunek bankowy Zamawiającego, który założony jest w Banku Spółdzielczym Tarnobrzeg Oddział 
Nisko.  

     Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacać wadium: 36 9434 1025 2006 1695 1311 0002,          
z zaznaczeniem: wadium – przetarg nieograniczony nr RI.I.271.9.2017. 

      Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą,                   
a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający. Poręczenia lub gwarancje muszą 
zawierać w swojej treści zobowiązania gwaranta/poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej, na 
każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium            
w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

  

6. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania rachunku 
Zamawiającego, natomiast przez skuteczne złożenie wadium w innej formie niż pieniężna należy 
rozumieć złożenie w formie w oryginału odpowiednich dokumentów w siedzibie Zamawiającego,                 
tj. w Urzędzie Gminy w Pysznicy ul. Wolności 322, I piętro pok. nr 24 (sekretariat ), do dnia                         
7 sierpnia 2017 roku do godz. 10:00.  

7.  Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.  

8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium, zostanie przez 
Zamawiającego wykluczony z postępowania.  

 

9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a.  

 

10.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.  

 

12.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany 
przez Wykonawcę.  

 

13. Wykonawca utraci wadium (w przypadku wpłaty pieniężnej wraz z odsetkami) na rzecz    
      Zamawiającego, w przypadku gdy jego oferta zostanie wybrana, a:  
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      a) Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;  
      b) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
      c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących  
          po stronie Wykonawcy.  
 

14.  Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacji określonej w przepisie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.  
 
 

§ 9.  Termin związania ofertą:  
 
9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 
 

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

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż o 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko                             
z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą 
 
 

§ 10.  Opis sposobu przygotowywania ofert:  
 
10.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

10.2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 
 

10.3. Zaleca się aby oferta została złożona na formularzu ofertowym dołączonym do SIWZ. 
Wykonawca może zmienić formę graficzną wzorów załączników do SIWZ oraz innych druków 
Zamawiającego, ale treść zawarta we wzorach nie może ulec zmianie. 
 

10.4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i przepisami prawa.                       
Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga dołączenia do oferty 
właściwego pełnomocnictwa wskazującego jednoznacznie uprawnienie do podpisywania oferty i musi 
być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa 
powinna być poświadczona notarialnie). 
 

10.5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający 
się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 
polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 
 

10.6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii    
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
 

10.7.  Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki o których 
mowa w SIWZ. Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób                                    
i powinny być parafowane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 
 

10.8. Zaleca się aby strony oferty były trwale spięte i kolejno ponumerowane. 
 

10.9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 
zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone 
klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” (Dz.U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. 
zm.) i dołączone od oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Przez tajemnice 
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca 
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zastrzegając tajemnice przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie 
dotyczące charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie powinno dowodzić, że zastrzeżona 
informacja w myśl przywołanego powyżej przepisu: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 
b)  nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Wykonawca nie może zastrzec m.in. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie ( art. 86 ust.4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych). 
W przypadku nie wykazania przez Wykonawcę w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, lub gdy Zamawiający uzna zastrzeżenia za nieprawidłowe, 
informacje te mogą zostać odtajnione. 
 

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

10.11. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 

10.12. Oferta musi zawierać:  
a)   formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, 
b) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI  SIWZ. 
c)  kosztorys ofertowy  – załącznik nr 9 SIWZ 
d)   pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 
e) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy na okres korzystania 
z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) – wzór załącznik nr 7.  
f) dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty z zastrzeżeniem, że 
Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności 
Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego dokumenty rejestrowe dotyczące Wykonawcy.  
W przypadku Wykonawców którzy nie podlegają wpisowi do w/w rejestrów w formularzu 
ofertowym należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze                                      
z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dokument lub dołączyć do oferty dokumenty 
wskazujące na uprawnienia do jej podpisania. W przypadku wykonawców zagranicznych należy 
dołączyć do oferty tłumaczenia niniejszych dokumentów w na język polski. 

 

10.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, 
jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 
napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę. 
 

10.14. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia według takich samych zasad, jak przy wprowadzaniu 
zmian z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty z napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w 
pierwszej kolejności. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 
 

 

§ 11.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:  
 

11.1.  Miejsce oraz termin składania ofert:  
       

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Urzędzie Gminy w Pysznicy, kod 
pocztowy 37-403, ul. Wolności 322, I piętro pok. nr 24 (sekretariat ) : osobiście albo za 
pośrednictwem posłańca, firmy kurierskiej lub operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. 
poz. 1830) – w zamkniętej kopercie oznaczonej:  

                                                      „Oferta dotyczy zamówienia pn.: 
              Przebudowa drogi Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 i 207  ….. 

                         -  znak sprawy: RI.I.271.9.2017 
                         -  nie otwierać do dnia 7.08.2017 roku, godz. 10:15”. 
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2)   Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.  
 

3)   Termin składania ofert upływa dnia:  7 sierpnia 2017 roku godz. 10:00.  

 

       Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę 
opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.  

 

4) Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie 
Zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu.                         
Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.  

 

11.2.  Miejsce oraz termin otwarcia ofert:  
 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu:  7 sierpnia 2017 roku o godz. 10:15 , 
w Urzędzie Gminy w Pysznicy, kod pocztowy 37-403, ul. Wolności 322, pok. nr 6 (sala 
konferencyjna - parter). 
 

11.3.  W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego pisemny 
wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia 
ofert. 

11.4 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej 
www.pysznica.bip.gmina.pl  informacje dotyczące: 

     1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

     2)  firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

     3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  
w ofertach. 

 
 
 

§ 12.    Opis sposobu obliczenia ceny:  
 
 
12.1.Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.  
 

12.2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo                  
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT jeżeli występuje.  
 

12.3.Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w  przedmiarach robót i Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą roboty 
budowlane, dostawy i usługi niezbędne do realizacji zadania i inne koszty uwzględniające wszystkie 
opłaty i podatki (także podatku od towarów i usług) z uwzględnieniem ewentualnych upustów i 
rabatów. 
 

12.4. Zgodnie z art. 91 ust 3a ustawy Pzp Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego 
czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania po stronie Zamawiającego obowiązku 
podatkowego. Musi on także wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, dla których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać wartość bez kwoty podatku.                          
W przypadku niepodania przez Wykonawcę tych informacji lub błędnej informacji, że wybór oferty nie 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
 

12.5. Poza zakresem robót budowlanych określonych w dokumentacji  w cenie ofertowej należy 
uwzględnić prace i czynności, które są w obowiązku Wykonawcy tj.: 
− koszt przygotowania terenu budowy, 
− budowa, utrzymanie i rozbiórka zaplecza budowy,  
− zabezpieczenie i ochrona placu budowy,   
− uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót,   
− zabezpieczenie mienia zgromadzonego na budowie. 
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12.6. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. Nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 

 

12.7. Cenę należy określić na podstawie przedmiarów robót i SST. 
 

12.8. Wykonawca określi cenę ryczałtową w formularzu oferty (załącznik Nr 1), kosztorysie ofertowym 
uproszczonym wypełnionym na podstawie załączonego przedmiaru robót.  
 

12.9. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
Wykonawcą a Zamawiającym : Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będzie 
prowadzone w PLN. 

 

 

§ 13.    Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  
             z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:  
 
 

13.1  Kryteria wyboru oferty i jego znaczenie:  
          1. Kryteria oceny ofert oparte będą na systemie punktowym.  

  2. W niniejszym postępowaniu oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: 

                  1/  Kryterium ceny oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 60 %  
                  2/  Kryterium długości okresu gwarancji jakości – 20 %  
                  3/  Kryterium termin płatności – 20 % 
 

 

L.p. Nazwa 
kryterium 

 

Opis 
 

Waga 
 

Wzór 

 
1. 

 
Cena 
oferty 
 

 
Cena oferty 
( z podatkiem 
VAT) 
 

 
60% 

 Lc = Comin / Cobad x Kp x Wc  
 

(z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) 
gdzie: 
Comin – najniższa cena brutto oferowana  
Cobad – cena brutto oferty badanej 
Kp   –   współczynnik proporcjonalności, 
            równy 100 
Wc   –  waga (znaczenie) kryterium ceny,  
            równa 60 % 
 

 
2. 

 
Długość 
okresu 
gwarancji 
jakości 
 

 
Długość 
udzielonego 
okresu 
gwarancji 
jakości licząc 
od dnia 
bezusterkowego 
odbioru 
końcowego 
inwestycji.  
 

 
20% 

 

Punkty za kryterium: okres gwarancji jakości 
zostaną przyznane w ilości po 5,00 punktów  
za każde pełne 12 miesięcy przedłużenia okresu 
gwarancji powyżej 24 miesięcy tj. okresu 
bezwzględnie wymaganego, z tym że 
maksymalnie możliwe jest uzyskanie 20 pkt.  
za większy lub równy 60 miesiącom okres 
gwarancji. 

Zatem, gdy Wykonawca zaoferuje długość 
okresu gwarancji jakości na okres: 
- 24 miesięcy otrzymuje 5,00 pkt,  
- 36 miesięcy otrzymuje 10,00 pkt, 
- 48 miesięcy otrzymuje 15,00 pkt,  
- większy lub równy 60 miesiącom  
  otrzymuje 20,00 pkt. 
 

 
3. 

 
Termin 

płatności 

 
Termin 
płatności licząc 
od dnia 
otrzymania 

 
20% 

Punkty za kryterium: termin płatności licząc od 
dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego 
zostaną przyznane Wykonawcy w okresach                       
i ilości: 
- do   7 dni otrzymuje   5,00 pkt, 
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faktury przez 
Zamawiającego 

 
 

- do 14 dni otrzymuje 10,00 pkt, 
- do 21 dni otrzymuje 15,00 pkt, 
- do 30 dni otrzymuje 20,00 pkt. 

13.2.  Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego 
oferta jest zgodna z wymaganiami SIWZ, posiada wymagane kwalifikacje techniczne, przyjmuje 
wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą ofertę, czyli otrzyma 
najwyższą liczbę punktów przyznanych w oparciu  o ustalone kryteria (na podstawie sumy 
punktów ustalonych dla poszczególnych kryteriów). 

  
 

§ 14.   Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

 

14.1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy Wykonawca winien przedłożyć: 
1) pełnomocnictwo do zawarcia umowy jeżeli nie wynika ono z treści oferty, 
2) umowę regulująca współpracę- w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
3) kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej. 
 

14.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy. 
 

14.3. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą zostanie 
podpisana umowa w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób  
 

14.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w pkt. 22.3., w przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę. 
 

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

14.6.Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia o terminie i miejscu zawarcia 
umowy. 
 

14.7. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 93 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 
 

§ 15.    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 
 

1.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy 
wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej 
podanej w ofercie w:  
a.  pieniądzu;  

     b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-   
           kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

c.  gwarancjach bankowych;  
d.  gwarancjach ubezpieczeniowych;  
e.  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  
     ustawy z  dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  
     Przedsiębiorczości.  
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2.    Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:  
a)  w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

- kredytowej;  
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;  
c)  przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach                    

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.  
 

3.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy, w tym z tytułu przewidzianych w umowie kar umownych. 

 

4.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie z terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.  

       Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu rękojmi za wady nie może 
przekraczać  30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady.  

 

5.  70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie 
zwrócone Wykonawcy po zakończeniu i odbiorze końcowym robót, pod warunkiem braku 
wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót.  

        W przypadku stwierdzenia konieczności usunięcia wad, zwrot zabezpieczenia nastąpi            
w terminie 30 dni od dnia ich usunięcia stwierdzonego protokołem pousterkowym.  

 

6.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego - konto nr:  36 9434 1025 2006 1695 1311 

0002.  
 
 

§ 16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy                
oraz zmiany postanowień w umowie:  

 
 

16.1.  Istotne Postanowienia Umowy stanowią Załącznik Nr 8 do SIWZ. 
 

16.2.  Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, na 
warunkach, o których mowa w pkt 14 
 

16.3.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach i na warunkach określonych 
we wzorze umowy.  

 
 

§ 17.    Opis sposobu udzielania wyjaśnień i zmian treści SIWZ        
             postępowania o udzielenie zamówienia:  
 
 
17.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 
 

17.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie 
internetowej www.pysznica.bip.gmina.pl pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 
 

17.3 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ 
zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę zmianę 
na własnej stronie internetowej.  
 

17.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin 
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składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką 
informację na własnej stronie internetowej.  
 

17.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 
 
 

 

§ 17.    Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku         
             postępowania o udzielenie zamówienia:  
 
18.1. Zgodnie z art. 179 ustawy, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 
W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI, rozdział 1 - 
3 w art. 179 – art. 198 g ustawy. 
 

18.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
 

18.3.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
b) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
d) odrzucenia oferty odwołującego; 
e) opisu przedmiotu zamówienia; 
f) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

18.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
 

18.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
 

18.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
 

18.7 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 
podstawie art. 180 ust. 2. 
 

18.8 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla 
tej czynności. 
 

18.9 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, 
albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
 

18.10 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone                    
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
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§ 19.    Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7  
 

 
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6  i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
 

 

§ 20.    Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy zatrudnienia na umowę o pracę  
 

 
20.1.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) roboty budowlane w zakresie podbudowy i nawierzchni. 

  

20.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane pkt. 19.1 SIWZ.                               
W szczególności Zamawiający uprawniony jest do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymagań                          
i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 
wymagań, 
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

20.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym                           
w wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub     
 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt.20.1. czynności tj.  

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osób , rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.  
 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia      
29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych osobowych. 
 

20.4. Z tytułu niepełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 20.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcje 
w postaci obowiązku zapłaty przez Podwykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze 
umowy stanowiącej integralną część SIWZ.  
 

20.5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wskazane w pkt. 20.1.  

 

§ 21.    Informacje o podwykonawcach    
 

( Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których 
niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli 
Zamawiający określa takie wymagania ) 
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21. 1. W przypadku zamiaru powierzenia zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda: 

1)  wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcy, 
2) podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, 

 
21.2. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, 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 takie 
roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych lub usług. 
 

21.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust.1, 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. 
 

21.4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 
następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 
którym mowa w art. 25a ust.1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  
 

21.5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia podwykonawcy. 
 

21.6. Przepisy pkt. 26.4 i 26.5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli Zamawiający 
przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

21.7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                            
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 

21.8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej                     
z projektem umowy.  
 

21.9.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. 
 

21.10. Umowa o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo musi zawierać między innymi: 
a) zakres robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
b) wynagrodzenie za wykonane roboty nie wyższe niż ustalone dla Wykonawcy w ofercie, 
c) termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
d) warunki dokonania płatności wynagrodzenia i terminy zapłaty wynagrodzenia, przy czym 

termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  rachunku lub 
faktury, potwierdzających wykonanie robót budowlanych, 

e) numer rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty za wykonane zamówienie. 
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21.11. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.  
 

21.12. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                          
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptację 
projektu umowy przez zamawiającego. 
 

21.13.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  
przedkładania Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                      
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie 7 dni od jej zawarcia. 
 

21.14.Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy                                      
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 
 

21.15.Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty  budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.  
 

21.16.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. 
 

21.17.Z obowiązku przedłożenia, o którym mowa w pkt. 26.8 wyłączone są umowy o dostawy i usługi 
o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy  ( dotyczy umowy o całe zamówienie na roboty 
budowlane). Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
 

21.18.Obowiązki Wykonawcy dotyczące projektów umów i umów, określone w rozdz. 16, odnoszą się 
odpowiednio do zmian ich treści. 
 

21.19.Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszystkich dokonanych                                
z podwykonawcami rozliczeniach finansowych związanych z realizacją umowy. 
 

21.20.Wykonawca ma obowiązek terminowego regulowania płatności na rzecz podwykonawców za 
wykonane roboty, objęte niniejszą umową. 
 

 § 22.    Postanowienia końcowe  
 

 
22.1. Zamawiający informuje, iż dla celów prowadzenia postępowania przetargowego dokona 
przeliczenia walut obcych według  kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy 
Bank Polski na dzień ogłoszenia o zamówieniu. 
 

22.2. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili 
ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki 
do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                       
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników 
postępowania. 
 

22.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

  

22.4.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 
 

22.5.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty, 
 

22.6.Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów, 
 

22.7.Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych  lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, 
 

22.8.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
 

22.9.Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych                    
z realizacją zamówienia o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, 
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22.10.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne zmiany treści 
zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone we wzorze umowy (załącznik  
nr 8 do niniejszej specyfikacji). 
 

22.11.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
 

22.12.W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny.  
 

22.13.Zasady udostępniania dokumentów: 
• Protokół z postępowania  wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się 

po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty 
udostępnia się od chwili ich otwarcia. Udostępnieniu nie podlegają dokumenty i informacje 
zastrzeżone przez uczestników postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                               
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

• Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku. 
• Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów. 
• Zamawiający wyznaczy członka komisji przetargowej, w którego obecności zostaną 

udostępnione dokumenty. 
• Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu Gminy 

w Pysznicy. 
 
 
§ 23.    Wykaz załączników do SIWZ 

 
 

23.1.  Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – wzór 
23.2.  Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 dotyczące 

spełniania warunków udział w postepowaniu 
23.3.  Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 dotyczące 

przesłanek wykluczenia z postępowania 
23.4.  Załącznik nr 4 Wzór wykazu robót budowlanych zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat 

             23.5.  Załącznik nr 5 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia   
             23.6.  Załącznik nr 6 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 
             23.7.  Załącznik nr 7 Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,  
            23.8.   Załącznik nr 8 Wzór umowy 
            23.9.   Załącznik nr 9  Specyfikacje Techniczne  

  23.10. Załącznik nr 10    Przedmiary robót 
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 Załącznik nr 1 do siwz 
 Formularz ofertowy (wzór) 

 
 
 

                                                OFERTA 
 

 

                                                                                                                   Zamawiający:  
Gmina Pysznica  
ul. Wolności 322  
37-403 Pysznica     
 

Dane Wykonawcy 1:  
 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:   ............................................................................................................ 
…...................................................................................................................................................................... 
Zarejestrowany adres Wykonawcy:   .............................................................................................................. 
 

NIP         ......................................................................................................................................................... 
REGON .......................................................................................................................................................... 
 

Osoba do kontaktu ......................................................................................................................................... 
Telefon  …...................................................................................................................................................... 
 

Nr faksu na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: ................................................................... 
e-mail ............................................................................................................................................................. 
 
 

W nawiązaniu do ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 
RI.I.271.9.2017 o nazwie: 
 
 

1.    Przebudowa drogi Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 i 207   
            w km 0+170 - 1+075 i 0+000 - 0+260 (zakres powodziowy) 

2.    Przebudowa drogi Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269                         
       w km 1+075 -1+105  (zakres pozostały) 

 

Zadanie nr 1 dofinansowane jest ze środków budżetu państwa przeznaczonych przez  

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

                   
 

1.  Cena: 
 

1.1.  Oferuję / oferujemy realizację niniejszego zamówienia publicznego za:  
 

1/   cenę ofertową  (brutto)    …..………………,,,,  PLN, słownie: …………...…………….., 
       w tym: 

           2/  podatek VAT … % - ……….     PLN, słownie: …………...…………………………….., 
           3/  cena netto:    …………………   PLN, słownie: …………………………………………., 
 

Cenę ofertową, którą Wykonawca winien wypełnić pkt. 1.1.1. formularza ofertowego jest sumą cen                 
( brutto, netto, podatku VAT ) oferowanych poniżej dla zadań 1 oraz 2, 

 
             

w tym: 
           Zadanie 1 –  

                        Przebudowa drogi Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 i 207   
                                w km 0+170 - 1+075 i 0+000 - 0+260 (zakres powodziowy) 

    

 - cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………….………., 
 - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 
 - cena netto:    ………………  PLN 

____________________ 

 W przypadku, gdy ofertę składać będą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – należy wpisać nazwę 
każdego z tych Wykonawców. 
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Zadanie 2 –  
                        Przebudowa drogi Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269    

                                w km 1+075 -1+105  (zakres pozostały) 
   

 - cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………………., 
 - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 
 - cena netto:    ………………  PLN 

 
                

1.2    Oferuję / oferujemy długość okresu gwarancji jakości: ………………….. miesięcy. 
            

    / Wykonawca winien zaoferować długość okresu gwarancji jakości: 24 miesięcy lub,  
      36 miesięcy lub,  48 miesięcy lub, większy lub równy 60 miesiącom./ 
 

1.3    Oferuję / oferujemy termin płatności : ………………….. dni. 
            

    / Wykonawca winien zaoferować termin płatności licząc od dnia otrzymania faktury przez  
       Zamawiającego w okresie do: 7 dni lub, 14 dni lub,  21 dni lub, 30 dni./ 

       

      1.4.  Oświadczam/y, że cena ofertowa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 
 
 

2.  Oświadczenia: 
 
 

2.1.   Oświadczam/y, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
2.2.  Oświadczam/y, iż zapoznałem się z postanowieniami SIWZ i nie wnoszę do nich zastrzeżeń 

oraz uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami postępowania.  
2.3.  Oświadczam/y, że zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) 

zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na tych warunkach – w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

2.4.   Oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na 
dzień otwarcia ofert.  

2.5.   Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w okresie od podpisania umowy do  
         31 października 2017 r.  
 
2.6.   Wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) zostało wniesione w dniu  
 
          …………………………..  w formie .......................................................................................  
                                                                               ( potwierdzenie wniesienia w załączeniu ). 
 

          Zwrotu wadium proszę dokonać na konto : .................................................................................. 

 

2.7.    Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować bez udziału*/z udziałem* podwykonawcy/ów. 
 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia: 
 
1)…………………………………część zamówienia…………………………………… 
  (nazwa podwykonawcy) 
 
2)…………………………………część zamówienia………………………………… 
(nazwa podwykonawcy) 
 
3)…………………………………część zamówienia…………………………………… 
  (nazwa podwykonawcy) 
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Uwaga: Brak wpisu/skreślenia powyżej będzie rozumiany, że przedmiotowe zamówienie realizowane 

będzie bez udziału podwykonawców.    
                                                 
2.8.              Informuje, że wybór naszej oferty1            (wstawić X we właściwe pole): 

 
 nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
 
 będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
następujących towarów/usług: 
 

……………………………………- ………………………………………..zł netto 
(nazwa towaru/usługi)                                     (wartość bez kwoty podatku VAT) 
 
……………………………………- ………………………………………..zł netto 
(nazwa towaru/usługi)                                     (wartość bez kwoty podatku VAT) 
 

          Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie pkt. 2.8. oznacza, że jej złożenie nie 
prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego. 

 
2.9.  Oświadczam(y), że należymy(ę) do grupy małych lub średnich przedsiębiorstw – TAK/NIE 

(niepotrzebne skreślić). 
 

2.10. Ofertę niniejszą składamy na …………... kolejno ponumerowanych stronach. 
 
          Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. .
.................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

2. .
.................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

3. .
.................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 
 
 

………………………..            
Miejscowość i data                              
                                                 

…………………..………………………………………………………  
[parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do składania oświadczeń wiedzy/ woli w zakresie praw  
i obowiązków majątkowych Wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 
 
 
 
 
 
 

____________________ 

 1    Zgodnie z art. 91 ust.3 a ustawy Pzp , 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. 
* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 2 do siwz  

ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 

 
Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie  art. 25a ust. 1     

ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  

 
Wykonawca: 
 
………………………………………………………

……………………………………………………. 

…………………………………………………… 

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

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 

 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:               

 
1.    Przebudowa drogi Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 i 207   

            w km 0+170 - 1+075 i 0+000 - 0+260 (zakres powodziowy) 
2.    Przebudowa drogi Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269                         
       w km 1+075 -1+105  (zakres pozostały) 

 

Zadanie nr 1 dofinansowane jest ze środków budżetu państwa przeznaczonych przez  

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

 
 

znak postępowania: RI.I.271.9.2017 
 
prowadzonego przez: 

                                  Gminę Pysznica 
 
oświadczam, co następuje: 
 

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

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

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

art. 24 ust. 5 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3, pkt. 4, pkt. 8 ustawy Pzp. 

 

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia  

z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 

ust. 5 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3, pkt. 4, pkt. 8 ustawy Pzp).   
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Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie                              

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

 

4. 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 __ __  2017 roku 

 

______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się                       

w niniejszym postępowaniu, tj.:  

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

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

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

_________________ dnia ___ ___ 2017 roku 

______________________________                                  

(podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

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 ____ ____ 2017 roku 

______________________________ 

         (podpis(y) Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do siwz  
ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 

 
Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie  art. 25a ust. 1     

ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  

                                              
Wykonawca: 
 
………………………………………………………

……………………………………………………. 

…………………………………………………… 

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

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

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 

 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:               

 
1.    Przebudowa drogi Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 i 207   

            w km 0+170 - 1+075 i 0+000 - 0+260 (zakres powodziowy) 
2.    Przebudowa drogi Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269                         
       w km 1+075 -1+105  (zakres pozostały) 

 

Zadanie nr 1 dofinansowane jest ze środków budżetu państwa przeznaczonych przez  

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

 
 

znak postępowania: RI.I.271.9.2017 
 
prowadzonego przez: 

                                  Gminę Pysznica 
 
oświadczam, co następuje: 
 
 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w pkt 7.2. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I Tomu I SIWZ). 

 

_________________ dnia __ __  2017 roku 

______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 

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

określonych przez zamawiającego w pkt 7.2. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I               

Tomu I SIWZ), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

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

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

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

 

 

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

           ………………………………………………….. 
   (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

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

               …..………………………………………… 
      (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Załącznik nr 4 do siwz  
ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 

 
___________________________ 
 
      ( pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

(zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie  - odpowiadających rodzajem, wartością                   

i wymaganiom określonym przez Zamawiającego)  
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.I.271.9.2017 pn.:               
1.    Przebudowa drogi Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 i 207 

             w km 0+170 - 1+075 i 0+000 - 0+260 (zakres powodziowy) 
      2.    Przebudowa drogi Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269                         

      w km 1+075 -1+105  (zakres pozostały) 
 

Zadanie nr 1 dofinansowane jest ze środków budżetu państwa przeznaczonych przez  

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

 
 

 
 

Rodzaj robót 

 
Wartość 

zamówienia 
(brutto) 

Data wykonania 
zamówienia 

(czas realizacji data 
rozpoczęcia i 
zakończenia) 

Miejsce 
wykonania 

Podmiot na 
rzecz którego 
roboty zostały 

wykonane 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
 
 

........................, data............................                                                                         
                                                                                                  

………………………………………………………………………… 
  /podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do 
reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka/ 

 
W załączeniu dowody określające czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.   
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Załącznik nr 5 do siwz  

ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 
 

___________________________ 
 
      ( pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.I.271.9.2017 pn.:               
1.    Przebudowa drogi Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 i 207 

             w km 0+170 - 1+075 i 0+000 - 0+260 (zakres powodziowy) 
      2.    Przebudowa drogi Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269                         

      w km 1+075 -1+105  (zakres pozostały) 
 

Zadanie nr 1 dofinansowane jest ze środków budżetu państwa przeznaczonych przez  

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 
 
 
 

WYKAZ OSÓB , KTÓRE UCZESTNICZYĆ BĘDĄ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA   
 

 
 
Imię i nazwisko Kwalifikacje 

zawodowe, 
doświadczenie, 
wykształcenie 

Uprawnienia  Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Podstawa do 
dysponowania* 

  
 

 
 
 

 
Kierownik 
budowy 
 

 

 
 
 
 

 
 

........................, data............................                                                                         
                                                                   

………………………………………………………………………… 
  /podpis osoby (osób) uprawnionej (ych) do 
reprezentowania wykonawcy oraz pieczątka/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr RI.I.271.9.2017 

 

32

Załącznik nr 6 do siwz  
ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 

 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na: 

1.    Przebudowa drogi Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 i 207   
            w km 0+170 - 1+075 i 0+000 - 0+260 (zakres powodziowy) 

2.    Przebudowa drogi Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269                         
       w km 1+075 -1+105  (zakres pozostały) 

 

Zadanie nr 1 dofinansowane jest ze środków budżetu państwa przeznaczonych przez  

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

 
znak postępowania: RI.I.271.9.2017 
 

w imieniu Wykonawcy: 
 
 

_______________________________________________________________________ 

/wpisać nazwę (firmę) Wykonawcy/ 

 

1.*  Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa                   
w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, co Wykonawcy, którzy złożyli oferty                    
w niniejszym postępowaniu. 

 

2.*  Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa                   
w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, co wskazany poniżej Wykonawca(y), 
którego oferta/oferty została/y złożona/e w niniejszym podstępowaniu: 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres siedziby 

1.   

2.   

etc. (…)   

 

__________________ dnia ___ . ___ . _____ roku 

______________________________ 
         (podpis(y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

*niepotrzebne skreślić 

UWAGA: 
W przypadku gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej, może przedstawić wraz z niniejszym oświadczeniem dowody, że 

powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postepowaniu zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp. 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp , 
składa każdy wykonawca - w tym , osobno każdy wykonawca ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, chyba, że z treści 

pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 23 ust2 ustawy Pzp wynika umocowanie pełnomocnika do złożenia takiego oświadczenia w 

imieniu wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

 
(nazwa Wykonawcy) 

Oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności  
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa    

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 
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Załącznik nr 7 do siwz  
ZAŁĄCZNIK NR ............... DO OFERTY 

 
 

 
 

(nazwa Podmiotu, na zasobach 
którego polega Wykonawca) 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia 

 

Ja: 

 _________________________________________________________ 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, 

członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*) 

Działając w imieniu i na rzecz: 

 _________________________________________________________ 
(nazwa Podmiotu) 

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia: 

_______________________________________________________________________ 
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, ….) 

do dyspozycji Wykonawcy: 

_______________________________________________________________________ 
(nazwa Wykonawcy) 

 
w trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą: 

 
1.    Przebudowa drogi Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 i 207   

             w km 0+170 - 1+075 i 0+000 - 0+260 (zakres powodziowy) 
2.    Przebudowa drogi Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269                         
       w km 1+075 -1+105  (zakres pozostały) 

 

Zadanie nr 1 dofinansowane jest ze środków budżetu państwa przeznaczonych przez  

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

 
znak postępowania: RI.I.271.9.2017 
 

Oświadczam, iż: 
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: 

_________________________________________________________________ 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 
      c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 
d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

_________________________________________________________________ 
       e) będę realizował Roboty, których wskazane powyżej zdolności dotyczą. 
                                                                                                    
                                         
                                                    
__________________ dnia ____ ____ 2017 roku 
 
 
                                               ___________________________________________ 

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 
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Załącznik nr 8 do siwz  
Wzór umowy 

Umowa o wykonanie robót budowlanych  nr RI.I.272.2.___.2017 
                                                                    

zawarta w dniu…………………… r. w Pysznicy, pomiędzy: 
Gminą Pysznica z siedzibą ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica,  
NIP: 865-23-97-341,  REGON: 830409117, 
reprezentowaną przez:  
Wójta – Tadeusza Bąka, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bogusławy Sondej, 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a:   
………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………..                
z siedzibą w …………………… przy ul …………………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………, o numerze NIP: ……………………; REGON: 
……………………, kapitał zakładowy w wysokości  ……zł wpłacony w całości/części, zwaną/ym 
dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym/ą przez: 
 

1. _____________________________________________________________ 
 

2. _____________________________________________________________ 
 

albo 
…………………………………zamieszkałym/ą w ……………… przy ul. ………….. przedsiębiorcą 
prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą …………………..  , z siedzibą w   ……………… 
przy ul. ……………… , wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
RP, o numerze identyfikacyjnym NIP ……………… numerze REGON …………, zwaną/ym dalej 
„Wykonawcą”, 
 

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyższych zapisów w przypadku innej formy prowadzenia 

działalności gospodarczej) 
 

o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

Zgodnie z: 
- Specyfikacją istotnych warunków zamówienia publicznego z dnia ………………….r. sygn. 
zam. ……………………… 
- ofertą Wykonawcy 
stanowiącymi integralną część umowy, Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania 
realizację zadania pod nazwą:  
 

1.    Przebudowa drogi Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 i 207   
             w km 0+170 - 1+075 i 0+000 - 0+260 (zakres powodziowy) 

2.    Przebudowa drogi Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269                         
       w km 1+075 -1+105  (zakres pozostały) 

 

(zwanego dalej Kontraktem lub Inwestycją) 
 

Zadanie nr 1 dofinansowane jest ze środków budżetu państwa przeznaczonych przez  

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

 
§ 2 

Stosownie do art. 647 § 1 KC oraz ustawy Pzp strony ustalają, co następuje: Wykonawca wykona 
własnymi siłami następujący zakres robót: .................................................................................................. 
Podwykonawcy wykonają następujący zakres robót: 
.................................................. 
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§ 3 
Forma i wysokość wynagrodzenia 

 
1. Za należyte i zgodne z Umową wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego w kwocie: 
1/  cena brutto: …………..…….     PLN, słownie: ………………….………………………, 
2/  podatek VAT … % - ……….     PLN, słownie: …………...…………………………….., 
3/  cena netto:    …………………   PLN, słownie: …………………………………………., 

           zwane dalej „Wynagrodzeniem” ,  
 

          w tym: 
         1)  Zadanie 1 -  Przebudowa drogi Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269 i 207   

                                           w km 0+170 - 1+075 i 0+000 - 0+260 (zakres powodziowy) 
     

 - cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………………., 
 - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 
 - cena netto:    ………………  PLN 
    

 
 

           2)  Zadanie 2 -  Przebudowa drogi Jastkowice-Chłopska Wola dz. nr ewid. 3269                         
                                      w km 1+075 -1+105  (zakres pozostały) 
     

              - cena brutto: …………..……. PLN, słownie: …………………………………………., 
 - podatek VAT …….  % tj. ………….. PLN, 
 - cena netto:    ………………  PLN  
 

2. Ustalone wynagrodzenie stanowić będzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne  
z zastrzeżeniem postanowień § 15 umowy. 
3. W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robót, o którym mowa  
w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. d) umowy, wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 zostanie pomniejszone 
o wartość robót, od wykonania których odstąpiono. Wartość tych robót zostanie ustalona kosztorysem 
szczegółowym sporządzonym na podstawie KNR (Katalogów Nakładów Rzeczowych)                                       
z zastosowaniem czynników cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku robocizny) nie niższych niż 
średnie ich wartości dla danego okresu wg Sekocenbudu. Ceny materiałów i pracy sprzętu                                       
w wielkościach nie niższych niż średnie ceny krajowe w okresie realizacji - wg cenników Sekocenbudu 
/ Orgbudu (wg wyboru Zamawiającego) łącznie z kosztami zakupu oraz według faktur na materiały 
niewystępujące w cennikach po uprzedniej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
 

§4 
Termin realizacji umowy 

1. Termin wykonania zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania umowy, a zakończenie do 
dnia   31 października 2017 roku. 
 2. Termin zakończenia robót, o jakim mowa w ust. 1 uważać się będzie za zachowany, jeżeli                                 
w tym terminie Wykonawca zgłosi roboty do odbioru Zamawiającemu i w wyniku tego zgłoszenia 
zostanie dokonany odbiór w trybie określonym w § 8. W przypadku, gdy nie nastąpi odbiór robót                          
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwłoce z zakończeniem robót do czasu 
ponownego zgłoszenia do odbioru, jeżeli w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany przez 
Zamawiającego odbiór robót. 
3. Termin określony w ust. 1 może ulec przedłużeniu wyłącznie na warunkach określonych w § 
15. 
4. Przed podpisaniem aneksu zmieniającego termin zakończenia robót, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy robót. 
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§ 5 
Rozliczenie robót 

1.    Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za każde wykonane zadania o których mowa               
w  §3.1.1) do § 3.1.2) nastąpi na podstawie faktur końcowych wystawionych  przez Wykonawcę po 
podpisaniu protokołów odbioru końcowego. 
2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie Protokół Odbioru Końcowego 
Robót potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 
3. Zapłata należności Wykonawcy wynikającej  z faktury końcowej nastąpi zgodnie z § 6 ust. 2 i 3 
umowy. 

§5* 
(W przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców) 

Rozliczenie robót 
1.    Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za każde wykonane zadania o których mowa               
w  §3.1.1) do § 3.1.2) nastąpi na podstawie faktur końcowych wystawionych  przez Wykonawcę po 
podpisaniu protokołów odbioru końcowego. 
2.       Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie Protokół Odbioru Końcowego 
Robót potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 
3. Wykonawca wystawi odrębną fakturę na roboty wykonane przez Wykonawcę oraz na prace 
wykonane przez Podwykonawcę. 
4. Zaplata należności Wykonawcy i Podwykonawcy wynikające z  faktury końcowej nastąpi 
zgodnie z § 6* ust. 2, 3 i 5 umowy. 
5. Przez pojęcie „prace" użyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych 
postanowieniach umowy, rozumie się roboty dostawy i usługi, które są wykonywane na podstawie 
umowy o podwykonawstwo. 

§ 6 
Warunki płatności 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację robót objętych umową. 
2. Należność za wykonane przez Wykonawcę roboty płatna będzie na jego konto podane w 
fakturze wystawionej przez Wykonawcę. 
3. Termin płatności faktury za wykonane roboty wynosi do …………… dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z niezbędnymi 
załącznikami. 
4. W przypadku nieterminowej płatności faktury, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia 
odsetek w ustawowej wysokości. 

§ 6* 
(W przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców) 

Warunki płatności 
1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację robót objętych umową. 
2. Należność za wykonane przez Wykonawcę roboty płatna będzie na jego konto podane                        
w fakturze wystawionej przez Wykonawcę. 
3. Należność za prace wykonane przez Podwykonawcę przekazana zostanie na konto Wykonawcy 
po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tej należności Podwykonawcy. Dowodem tym jest 
uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy wraz oryginałem oświadczenia 
Podwykonawcy sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy. 
4. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej części, jaką 
Wykonawca jest zobowiązany lub będzie zobowiązany zapłacić Podwykonawcy za wykonany przez 
Podwykonawcę zakres prac, do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. 
5. Termin płatności faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z niezbędnymi 
załącznikami. 
6. W przypadku nieterminowej płatności faktury lub rachunku Wykonawcy przysługuje prawo 
dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości. 
7. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, na żądanie 
Podwykonawcy Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez 
odsetek za zwłokę) przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
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Zamawiającego umowę o pod wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który 
zawarł przedłożoną Zamawiającemu, w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, z tytułu należności powstałych po 
zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
przedłożeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. 
Żądanie zapłaty Podwykonawcy winno być uzupełnione o fakturę (rachunek) oraz dokumenty, o jakich 
mowa w § 5* ust. 2 umowy - potwierdzające wykonanie prac, których żądanie zapłaty dotyczy. 
8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości 
zgłaszania w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności zapłaty w terminie 7 dni od doręczenia tej 
informacji. 
9. W przypadku zgłoszenia uwag, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeśli Wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy                      
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej kwoty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 7, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 7 
Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności 
wynikającej z niniejszej umowy. 

§8. 
Odbiór końcowy 

1. W terminie zakończenia robót (§ 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakończy wszystkie roboty 
objęte umową, wykona próby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje dokumentację 
odbiorową.  
2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia przez 
inspektora nadzoru spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1 
3.  Inspektor nadzoru dokona potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych 
w ust. 1 nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia robót, przez Wykonawcę, do odbioru 
Zamawiającemu. 

§ 9 
Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności polegające na ……………………..,                
(o których mowa w rozdziale  SIWZ) będą zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502 z późn. zm.) 
2. W celu wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest 
udokumentować zatrudnienie osób wykonujących czynności polegające na……………….(o których 
mowa w rozdziale XIX SIWZ) poprzez złożenie Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji umowy, 
imiennej listy tych osób zawierającej oświadczenie wykonawcy, że osoby te zatrudnione będą na 
podstawie umowy o pracę. 
3. W przypadku zmian w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności polegające na 
………………….(o których mowa w rozdziale III SIWZ) przekraczających 20 %, a także na każde 
żądanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu zaktualizowaną 
listę osób w terminie do 5 dni od przekroczenia progu zmian. 
4. W przypadku, gdy oświadczenie o którym mowa w ust. 2 lub 3 budzi wątpliwości Zamawiającego, 
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. 
5. Wykonawca zobowiązany jest na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni 
roboczych przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia zatrudnionych osób, że są zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z 
uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Z żądaniem takim Zamawiający 
może wystąpić nie częściej niż jeden raz na dwa miesiące wykonywania umowy. 
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6. Nie złożenie oświadczenia w terminie określonym w ust. 2, 3 lub 5, a także wyjaśnień w 
wyznaczonym terminie stanowi podstawę do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 12. 
7. Jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę wykonywane są przez 
osoby zatrudnione przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do umowy z 
Podwykonawcą zapisy odpowiadające treści ust. 1-7, które umożliwią Wykonawcy skontrolowanie 
spełnienia przez Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę. Brak zapisów, o których 
mowa w zdaniu pierwszym jest podstawą do naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z § 12. 
 

§ 10 
Kary umowne 

1. Za niedotrzymanie terminu zakończenia robót Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 
2. Za nieusunięcie wad ujawnionych przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji jakości 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy 
dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 
3. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 
4. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego, innych niż określone w § 13 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w 
wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 
5. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5.000,00 zł. 
6. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę w wysokości 1.000,00 zł za każde zdarzenie. 
7. Za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1.000,00 zł za każde zdarzenie. 
8. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę w wysokości 1.000,00 zł za każde zdarzenie. 
9. Za zwłokę w dostarczeniu oświadczeń, o którym mowa w § 11 ust. 2, 3, 5 lub wyjaśnień, o 
których mowa w § 11 ust. 4 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 
10. Za brak zapisów, o których mowa w § 11 ust. 7 w umowie łączącej Wykonawcę z podwykonawcą – 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w umowie między Wykonawcą a 
podwykonawcą. 
11. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie się wynagrodzenie 
ryczałtowe brutto określone w § 3 ust. 1 umowy. 
12. Jeżeli kara umowna nie będzie pokrywała poniesionej szkody strony zastrzegają sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody rzeczywistej. 
13. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego wynagrodzenia. 
 

§ 11 
Gwarancja jakości i rękojmia 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres   miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu 
Umowy. 
2. W dniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi kartę gwarancyjną wg 
wzoru - załącznik nr 7 do umowy. 
3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamówienia rękojmi w okresie ………….. 
miesięcy od dnia odbioru przedmiotu umowy. 
4. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w okresie rękojmi w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad ze środków 
pochodzących z zabezpieczenia. 
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§ 12 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia                  
w chwili zawierania umowy, jeśli jej dalsze wykonywanie nie leży w interesie publicznym. 
2. Oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym, Zamawiający może również odstąpić 
od umowy w razie: 
1) konieczności wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego zapłaty bezpośredniej 
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego 
umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub Podwykonawcom, którzy 
zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi lub 
2) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy                          
w sprawie zamówienia publicznego; 
3) nie przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.  
Wykonawca nie dotrzymuje terminów wynikających z programu realizacji, w tym przekroczenie 
terminu wykonania poszczególnych etapów (faz) wynosi więcej niż 14 dni lub 
4) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania takiego 
wezwania lub 
5) gdy Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń inspektora nadzoru uporczywie nie 
wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi lub nie dokona ich 
naprawy w ciągu 14 dni od daty otrzymania takiego polecenia lub 
6) gdy zgłoszony został wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub 
7) gdy Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej                       
w celu lub 
8) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy Wykonawca ogłosił zrzeczenie się swojego 
majątku na rzecz wierzycieli lub 
9) gdy Wykonawca wprowadził na teren budowy podwykonawców realizujących część zamówienia, 
którą Wykonawca powinien zrealizować osobiście 
10) nie przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu oświadczeń, o których mowa w § 11 ust. 2,3                     
i 5 pomimo dwukrotnie kierowanych do niego przez Zamawiającego wezwań. 
3. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu powyższych okoliczności. 
4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 Wykonawcy przysługiwałoby 
wówczas jedynie wynagrodzenie za wykonaną część robót. 
 

§ 13 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

(Dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu) 
1. Dla zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie                                  
w wysokości ............ zł w pieniądzu. 
2. Zabezpieczenie określone w ust. 1 służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zamówienia. 
3. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego 
jako należycie wykonanych, Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymując pozostałe                                  
30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia. 
4. Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w terminie                      
15 dni po upływie terminu rękojmi, po potrąceniu ewentualnych odszkodowań, kar umownych i 
kosztów zastępczego usunięcia wad. 

§ 13* 
(Dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w formie niepieniężnej) 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
1. Dla zapewnienia należytego wykonania umowy wykonawca wniósł zabezpieczenie w 
wysokości ............. zł w formie   
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2. Poręczenie (gwarancja) zabezpieczające pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od 
przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych. 
3. Poręczenie (gwarancja) zabezpieczające roszczenia z tytułu rękojmi zostanie zwrócone 
Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi, o ile Zamawiający stwierdzi brak wad lub 
ich terminowe usunięcie przez Wykonawcę. 
4. Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, nie może upłynąć wcześniej, niż                          
z upływem 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako 
należycie wykonanych. 
5. Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, nie może upłynąć wcześniej, niż                      
z upływem 15 dni od zakończenia okresu rękojmi. 
6. W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia miał upłynąć wcześniej, niż w terminach 
wskazanych w ust. 4 i 5, Wykonawca obowiązany jest odpowiednio przesunąć termin ważności 
zabezpieczenia, a potwierdzający to dokument doręczyć Zamawiającemu co najmniej 10 dni przed 
upływem ważności zabezpieczenia. 

 
§ 14 

Zmiany postanowień umowy 
1.  Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2,3, 4, 5, 6 
ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących 
okolicznościach: 
 1) zmiana terminów wykonania umowy: 
1.1) zmiany  wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione 
i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 
a) klęsk żywiołowych, 
b) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, 
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie prób i 
sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 
1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia 
przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 
a) wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych, 
b) natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy, 
c) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, 
d) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 
e) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,                    
w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 
1.3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 
spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,                              
w szczególności: 
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
1.4) konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień uzupełniających; 
1.5) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych 
podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów 
infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe 
do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - 
typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne 
podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 



  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony nr RI.I.271.9.2017 

 

41

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia 
przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 
1.6) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, 
lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał wykonawcy 
polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub 
zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego; 
1.7) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych 
umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie; 
1.8) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania 
ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona 
przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie 
działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających 
zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. 
W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie                 
o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów 
bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy. 
2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia:  
2.1) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 
a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót 
poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i 
parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń, 
b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne 
obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia, 
c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 
d) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 
e) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 
f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych, 
g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 
h) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty 
uzgadniające dokumentację projektową, 
i) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
j) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje 
wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub 
sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, 
usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. 
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W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) 
możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany 
lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana 
wynagrodzenia. 
2.2) zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których 
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej wykonawcy. 
3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, 
b) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku 
podatkowego itp., 
c) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części 
przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, 
d) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim 
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub 
usunięcie kolizji, 
e) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością 
wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SiWZ, 
f) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub usług lub dostaw, 
g) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 
2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a), d), e), f) 
możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również 
zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. 
3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu, 
zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości 
wynagrodzenia. 
4. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. 
5. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, 
które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
6. Nie stanowi zmiany umowy: 
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 
rachunku bankowego); 
2) zmiana danych teleadresowych. 
7. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być 
wyrażony na piśmie. 
8. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
 

§ 15 
Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo 

1. Umowy o podwykonawstwo powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i określać co 
najmniej: 
1) strony umowy z wskazaniem osób reprezentujących; 
2) przedmiot umowy; 
3) termin wykonania przedmiotu umowy; 
4) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pieniężnej ze 
wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto; 
5) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementów scalonych w układzie 
zgodnym z tabelą elementów wynagrodzenia ryczałtowego stanowiącą załącznik nr 2 do umowy; 
6) sposób i warunki płatności wynagrodzenia. 
2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie o 
podwykonawstwo nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
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wynikającego ze złożonej oferty za tę część zamówienia, która ma być wykonana przez 
Podwykonawcę. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Dalszemu Podwykonawcy nie może 
przekroczyć wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. 
3. W umowach o podwykonawstwo należy wskazywać terminy zapłaty za wykonane roboty 
dostawy lub usługi określone jako „do 30 dni" od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy 
lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 
4. Terminy oraz warunki płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy muszą być zgodne z warunkami przyjętymi przez Wykonawcę w umowie z 
Zamawiającym. 
5. Umowa zawierana z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą nie może zawierać zapisów 
dotyczących możliwości: 

1) potrącania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet 
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych należności Wykonawcy; 
2) cesji praw wynikających z umowy na inne podmioty. 

6. Kopie umów o podwykonawstwo oraz kopie zmian umów przedkładanych Zamawiającemu 
muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji 
przedkładającego kopię umowy lub kopię zmian umowy. 
7. Do kopii umowy o podwykonawstwo należy dołączyć dokument potwierdzający umocowanie 
do zawarcia umowy w imieniu strony, jeżeli umocowanie nie wynika z KRS lub umowy nie podpisuje 
osoba prowadząca działalność gospodarczą. 
 

§ 16 
Zasady zawierania umów z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami 

1. Wykonawca zamierzający zawrzeć z podwykonawcą umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy                                      
a także projekt zmiany tej umowy, celem akceptacji. 
2. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, obowiązany jest: 

1) uzyskać zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej                           
z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz w § 14 umowy; 
2) przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy na 
jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robót budowlanych nie jest wymagana, gdy 
spełnione są łącznie 2 warunki: 

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo są dostawy i usługi; 
b) umowę o podwykonawstwo zamierza zawrzeć Podwykonawca robót budowlanych 
zaakceptowany zgodnie z ust. 4 lub 5. 

3. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypełniać wymagania dla umowy                                  
o podwykonawstwo określone w § 16. 
4. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o jakiej 
mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego 
projektu umowy. Brak zastrzeżeń w formie pisemnej uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 
5. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciągu kolejnych 7 dni od 
otrzymania, Zamawiający zgłasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w 
formie pisemnej sprzeciw do umowy, jeżeli jej postanowienia nie są zgodne z SIWZ lub wymaganiami 
określonymi w § 14 umowy. Brak sprzeciwu w formie pisemnej oznacza akceptację umowy. 
6. W przypadku gdy przedmiotem umów o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawcę 
Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę umów o roboty budowlane są dostawy lub usługi, 
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
jeżeli jej wartość przekracza 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub jeśli 
wartość umowy o podwykonawstwo jest większa niż 50.000,00 zł. W przypadku, gdy zawarta umowa o 
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podwykonawstwo jest nie zgodna z SIWZ lub wymaganiami określonymi w § 14 umowy, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
7. Postanowienia ust. 1-6 mają odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o podwykonawstwo. 
8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych przez 
Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców w przypadku zamówień na roboty budowlane zasad 
zawierania umów, o jakich mowa w ust. 1-5 oraz wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo 
określonych w § 15. 
9. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się w dniu otrzymania przez 
Zamawiającego projektu umowy, który należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. 
10. Bieg terminu obowiązującego Zamawiającego, o którym mowa w ust. 5, rozpoczyna się w dniu 
otrzymania przez Zamawiającego kompletnego egzemplarza poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy, którą należy złożyć w siedzibie lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego za 
pośrednictwem poczty lub kuriera. 
11. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 
usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 
12. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować                                     
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
13. Zapisy pkt 11 i 12 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
 

§ 17 
Inne postanowienia 

1. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego 
urządzenia obciążają Wykonawcę. 
2. Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego pełnić będą inspektorzy nadzoru: 
....................................................................................................................... 
3. Kierownikiem budowy będzie: 
........................... – upr. Budowlane nr ............................... do ............................. 
 

§ 18 
Postanowienia końcowe: 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 
3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy rozstrzygane będą przez polski sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Każda ze stron zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do 
korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doręczenie na ostatnio wskazany adres. 
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 
6. Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
 
Załączniki: 
Zał. nr 1 oświadczenie Podwykonawcy 
Zał. nr 2 przekaz 
Zał. nr 3 oświadczenie Dalszego Podwykonawcy 
Zał. nr 4 wzór karty gwarancyjnej 
 
WYKONAWCA:   KONTRASYGNATA    ZAMAWIAJĄCY:                                                                                 
                SKARBNIKA GMINY: 
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Zał. nr 1 oświadczenie Podwykonawcy 

 
Załącznik nr 1 do umowy 

 
……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

(podwykonawca) 

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

 
OŚWIADCZENIE 

Reprezentując ................................................................................................................................  
 (nazwa firmy podwykonawcy, adres) 

będącego podwykonawcą .............................................................................................................  
 (nazwa firmy wykonawcy) 

w zakresie......................................................................................................................................  
 (rodzaj robót) 

na zadaniu pn.: ..............................................................................................................................  

realizowanym w ramach umowy nr  ...................................................  z dnia  .......................... r. 

zawartej przez zamawiającego tj. ……………………………………………………………… 

z .....................................................................................................................................................  
 (nazwa firmy wykonawcy) 

oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy 

.......................................................................................................................................................  
 (nazwa firmy wykonawcy) 

w kwocie  ...........................................  zł, słownie:  .....................................................................  

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

za prace wykonane w okresie od ……………………… r. do ……………………… r.  

 netto -  ....................................................  zł 

 podatek VAT -  ....................................................  zł 

 brutto -  ....................................................  zł 

zgodnie z fakturą/rachunkiem nr …………………… z dnia ……………… r. oraz protokołem 
wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy i przedstawiciela 
inwestora. Odpis protokołu załączam. 

 

 

 ………………………………………… 
 (podpis) 
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Zał. nr 2 przekaz 
 

Załącznik nr 2 do umowy 

 

 

……………………………, dnia ………………… r. 
 

PRZEKAZ 
 

Na podstawie art. 9211 KC oraz zgodnie z § ………… umowy nr  .............................................  

z dnia ………………… r. zawartej pomiędzy  ............................................................................  
 (nazwa firmy wykonawcy) 

………………………… - Wykonawcą, a ……………………………………………. 

reprezentowaną przez ………………………….., przy kontrasygnacie Skarbnika 

……………………………….. – Zamawiającym o wykonanie ................................................  

.......................................................................................................................................................  
 (nazwa zadania) 
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonania zapłaty na rzecz ..................................  

.....................................................................  - Podwykonawcy robót  .........................................  

 ...................................................................kwoty ....................................................................  zł 
  (rodzaj robót) 
słownie:  ........................................................................................................................................  

stanowiącej wynagrodzenie za prace objęte załączonym protokołem wykonanych prac z dnia 
………………… r. oraz fakturą/rachunkiem Podwykonawcy z dnia  ....................................  r. 
  Jednocześnie Wykonawca upoważnia Podwykonawcę do przyjęcia kwoty stanowiącej 
przedmiot niniejszego przekazu na rachunek Wykonawcy. 
  Wykonawca oświadcza, że dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na rzecz 
Podwykonawcy kwoty stanowiącej przedmiot niniejszego przekazu zwalnia Zamawiającego 
w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace 
w wysokości kwoty objętej przekazem. 
 
 

 
 
 …………………………………………… 
 (podpis) 
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Zał. nr 3 oświadczenie Dalszego Podwykonawcy 
 

Załącznik nr 3 do umowy 
 
 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

(podwykonawca) 

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

 
OŚWIADCZENIE 

Reprezentując ................................................................................................................................  
 (nazwa firmy dalszego podwykonawcy, adres) 

będącego podwykonawcą .............................................................................................................  
 (nazwa firmy podwykonawcy) 

w zakresie......................................................................................................................................  
 (rodzaj prac) 

na zadaniu pn.: ..............................................................................................................................  

realizowanym w ramach umowy nr  ...................................................  z dnia  .......................... r. 

zawartej przez zamawiającego tj. Gminę Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola 

z .....................................................................................................................................................  
 (nazwa firmy wykonawcy) 

oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy 

.......................................................................................................................................................  
 (nazwa firmy podwykonawcy) 

w kwocie  ...........................................  zł, słownie:  .....................................................................  

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

za prace wykonane w okresie od ……………………… r. do ……………………… r.  

 netto -  ....................................................  zł 

 podatek VAT -  ....................................................  zł 

 brutto -  ....................................................  zł 

zgodnie z fakturą/rachunkiem nr …………………… z dnia ……………… r. oraz protokołem 
wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robót 
Podwykonawcy i przedstawiciela inwestora. Odpis protokołu załączam. 

 
 
 ………………………………………… 
 (podpis) 
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Zał. nr 4 wzór karty gwarancyjnej 
 

Załącznik nr 4 do umowy 
 

 
KARTA GWARANCYJNA 

 
Dot.: wykonanego w ramach umowy nr ……………………………… z dnia ……………… r. 

zadania pn.: 
 

„Nazwa zadania” 
…………………………………………………………………………… 

 
 

§ 1 
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, 
a także zapewnia, że roboty te zostały wykonane zgodnie z umową, specyfikacją techniczną 
i dokumentacją projektową, a także zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz 
obowiązującymi przepisami prawa. 
 

§ 2 
1. Niniejsza gwarancja jakości obowiązuje przez okres ………………… miesięcy od dnia 

odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 
2. Okres obowiązywania gwarancji jakości ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek 

istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione. 

3. Jeżeli w wykonywaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył Zamawiającemu zamiast 
rzeczy wadliwej, rzecz wolną od wad (lub część rzeczy), albo dokonał istotnych napraw 
rzeczy objętej gwarancją, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiającego 
dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub części rzeczy ) lub dokonanej naprawy. 
 

§ 3 
Odpowiedzialność Wykonawcy za wady obejmuje wady, które ujawniły się po dokonaniu 
odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej 
gwarancji jakości ma obowiązek usunąć również wady po upływie okresu gwarancji jakości, 
jeżeli zostały one ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji 
jakości.  
 

§ 4 
Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta/dostawcę urządzeń lub 
materiałów, z których Wykonawca korzystał realizując przedmiot umowy, przewiduje dłuższy 
okres gwarancji jakości niż wskazany w § 2, to przyjmuje się, że Wykonawca udziela 
gwarancji jakości na te urządzenia lub materiały na okres nie krótszy, niż okres gwarancji 
jakości udzielonej przez producenta/dostawcę. 
 

§ 5 
Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonej wadzie pisemnie, 
faksem lub telefonicznie. Zgłoszenie telefoniczne winno być niezwłocznie potwierdzone na 
piśmie. 
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§ 6 
W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach, 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dniu i miejscu oględzin miejsca ujawnienia wad. 
Z oględzin Zamawiający sporządzi protokół zawierający poczynione ustalenia. 
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie 
równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego. 
 

§ 7 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie 
gwarancji jakości, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

§ 8 
W przypadku odmowy usunięcia wad lub nieusunięcia ich w wyznaczonym przez 
Zamawiającego w terminie, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt 
Wykonawcy.  
 

§ 9 
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może od umowy odstąpić. Jeżeli 
wady nieusuwalne nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 
 

§ 10 
Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołem. 
 

§ 11 
W ramach niniejszej gwarancji jakości Zamawiający może także domagać się usunięcia szkód, 
które wady spowodowały, a także szkód powstałych w trakcie usuwania wad.  
 
 
 WYKONAWCA 
  
  
 
 
 ……………………………………… 
 (podpis osoby upoważnionej 

  do reprezentowania firmy) 
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Załącznik nr 9 i 10 do siwz  
 
 

 

 
 

 

Dokumentacja Projektowa  
 
 

załączono oddzielnie do SIWZ 

wg kolejności: 
 

 
 

 
 

 
Numer 

załącznika 
 

 
Nazwa dokumentu 

 

 
9.1 

 
Projekty budowlane 
 

 
9.2 

 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

 
10 

 
Przedmiary robót 
 

 


