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I.

Informacje o Zamawiającym
Nazwa, adres: Gmina Miejska Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec
Tel/faks do korespondencji: 75 77 56 988 lub 75 77 59 923
NIP : 615-17-94-018
Godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do godz. 17.00
Adres strony internetowej: http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/

II.

Tryb udzielenia zamówienia
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp" oraz ustawą z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 1020 ze
zm.), zwaną dalej „ustawą zmieniającą”.
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy
dotyczące robót budowlanych.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy
Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie, dotyczące zamówień
o wartości poniżej wartości określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy Pzp.
Do spraw nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. Do
spraw nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Zgodnie z dyspozycją art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Zagospodarowanie Zalewu
Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V”.
Numer referencyjny sprawy nadany przez Zamawiającego: WZP.271.1.17.2019
Wykonawcy winni w kontaktach z Zamawiającym powoływać się na ww.
oznaczenie postępowania.
Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG
Polska-Saksonia 2014-2020 pod nazwą: Przygoda z Nysą - zagospodarowanie
turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - etap V. Oś priorytetowa programu
Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe.
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III.

Przedmiot zamówienia oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia

1.
2.
3.

4.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem I etapu
robót dot. zagospodarowania Zalewu Czerwona Woda.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia, zgodnie z nomenklaturą
określoną we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
Główny kod CPV:
45233200-1 roboty w zakresie różnych nawierzchni
Dodatkowe kody CPV:
45220000-5 roboty inżynieryjne i budowlane
45316100-6 instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45221110-6 roboty budowlane w zakresie mostów
77000000-0 usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa
Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem I etapu
robót dot. zagospodarowania terenu Zalewu Czerwona Woda.
2) Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Górnowiejskiej,
ul. Rzeczki Górne oraz ul. Widok w Zgorzelcu, Obr XII na działkach
o numerach: 2/3, 17/3, 23, 24, 25, 25/15, 26, 27, 36, 37, 38/2, 41, 42. Teren
inwestycji jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
przyjętym Uchwałą Nr 165/08 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 24 kwietnia 2008r.
- tereny oznaczone symbolami: US1.RLP1.
3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) rozbiórkę elementów przewidzianych w dokumentacji projektowej do
usunięcia w zakresie I etapu robót,
b) budowę ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni asfaltowej od ul.
Górnowiejskiej,
c) budowę ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni asfaltowej od ul.
Górnowiejskiej do ul. Widok,
d) budowę ścieżek leśnych od strony południowej o nawierzchni asfaltowej
i z kostki betonowej,
e) budowę ścieżek pieszych o nawierzchni z płyt kamiennych,
f) budowę przedeptów z bali drewnianych,
g) budowę ścieżki konnej o nawierzchni z piasku płukanego ,
h) wykonanie kładki pieszo-rowerowo-konnej przez rzekę w ciągu ścieżek
leśnych,
i) wykonanie kładki pieszo-rowerowej przez rzekę w ciągu ścieżek leśnych,
j) wyposażenie ścieżek zdrowia w urządzenia rekreacyjne,
k) budowę brodu przez rzekę w ciągu ścieżek konnych,
l) montaż elementów małej architektury,
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m) wykonanie sieci zasilającej obejmującej I etap robót,
n) wykonanie sieci oświetlenia terenu obejmującej I etap robót (lampy S1-S29
i S75-S86),
o) wykonanie zabezpieczenia terenu kamieniołomu przed osuwającą się
zwietrzeliną skalną poprzez wykonanie ogrodzenia drewnianego,
p) wykonanie rekultywacji terenów zielonych w zakresie I etapu robót dot.
zagospodarowania terenu Zalewu Czerwona Woda.
4) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty
w dokumentacjach projektowych, stanowiących Załącznik Nr 1 do SIWZ,
w skład których wchodzą:
a) projekt budowlany;
b) projekt wykonawczy;
c) ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
d) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
e) przedmiar robót;
f) decyzja pozwolenia na budowę;
g) pozostałe dokumenty i uzgodnienia.
Przedmiary robót zostały załączone do ww. dokumentacji w celu
informacyjnym, natomiast nie mogą stanowić jedynej podstawy wyceny.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe oszacowanie ilości robót
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
5) Rozwiązania równoważne:
a) W przypadku, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostaną
znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces,
charakteryzujące określone produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie mógł opisać
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach
ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub
szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
b) W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez
odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których
mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym;
c) Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia podane zostały wskazania dotyczące
określonej marki, znaku towarowego, producenta, dostawcy, materiałów lub
norm, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp oznacza to, że
Zamawiający
użył
powyższych
określeń
jako
przykładowych
i pomocniczych.
d) Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań
równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem,
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6)

7)

8)

9)

że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry
techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji
standardów.
e) Wykonawca, który zaproponuje urządzenia, instalacje, materiały oraz inne
elementy jako równoważne, zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą
„Opisu oferowanych rozwiązań równoważnych” oraz stosownych
dokumentów. Treść tych dokumentów powinna być na tyle szczegółowa
i jednoznaczna, aby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie
wymagań dotyczących tych parametrów oraz rozstrzygnąć, czy
zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy
spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego rozwiązania są
równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Wszystkie
zaproponowane przez Wykonawcę równoważne rozwiązania muszą posiadać
parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych
w dokumentacji oraz posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.
Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót muszą być
nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów
wymienionych w dokumentacji projektowej, posiadać wymagane polskimi
przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa.
Jeżeli w dokumentacji projektowej powołane są konkretne normy i przepisy,
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.
Podwykonawstwo:
a) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia
z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania nazw (firm) tych podwykonawców, zgodnie
z treścią Formularza Nr 1 do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie
wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom,
Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
b) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
c) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o których mowa
w art. 36 ust. 2 pkt. 11 ustawy Pzp, zostały określone w projekcie umowy,
stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ.
Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
a) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy,
przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszych podwykonawców,
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wszystkich osób, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywały
czynności polegające na bezpośrednim wykonywaniu robót w zakresie
budownictwa, tj. prace fizyczne pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu
i czasie przez niego wskazanym – polegające na:
- przygotowaniu zaplecza budowy;
- wykonywaniu robót ogólnobudowlanych i elektrycznych wymienionych
w opisie przedmiotu zamówienia a wynikających z zakresu robót
budowlanych (ppkt 3 niniejszego punktu);
- wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie tj.: przenoszenie
materiałów budowlanych, sprzątanie terenu budowy.
Powyższy wymóg nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. prac –
zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącą art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp.
b) Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest
zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie
umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną
lub przez pracodawcę, wykonawca lub podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności.
c) W terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca
złoży zamawiającemu oświadczenie (własne i/lub podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy), zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie
trwania umowy oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby.
d) postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy
udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za
nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane
w projekcie umowy stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ.
5.

Opis części zamówienia w przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6.

Informacja na temat zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, polegających na
powtórzeniu podobnych robót budowlanych w rozumieniu przepisu art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

7.

Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8.

Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia
w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

został

zrealizowany
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IV.

Warunki udziału w postępowaniu
1.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1) nie podlega wykluczeniu,
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu,
- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu i niniejszej SIWZ

2.

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełniania następujących
warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, tj.:
Wykonawca wykaże, że:
1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie należycie wykonał:
a) jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie lub budowie lub
przebudowie lub rozbudowie ścieżki rowerowej lub ciągów pieszo-jezdnych
lub chodników lub alejek parkowych - o nawierzchni asfaltowej lub z kostki
brukowej o wartości minimum 400.000,00 zł brutto,
oraz
b) jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie lub budowie lub
przebudowie lub rozbudowie oświetlenia drogowego lub parkowego o ilości
min. 20 szt. punktów świetlnych,
a także potwierdzi, że wskazane roboty zostały wykonane w sposób należyty
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 Jeżeli doświadczenie wykazane przez Wykonawcę w ramach warunku
określonego w ppkt 1 lit. a) niniejszego punktu, obejmuje szerszy zakres
i wartość robót niż wymagane przez Zamawiającego, wymaga się od
Wykonawcy jednoznacznego wyodrębnienia w wykazie robót budowlanych
(Formularz Nr 4A do SIWZ) zakresu i wartości dotyczących robót
budowlanych wskazanych w tym warunku.
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia warunki określone w ppkt 1 niniejszego punktu musi spełniać co
najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie. Powyższe
oznacza możliwość wykazania się przez poszczególnych wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, po jednej robocie
budowlanej opisanej przez Zamawiającego w ppkt 1 niniejszego punktu, bez
możliwości sumowania większej ilości robót w jedną określoną przez
Zamawiającego w ww. warunku.
 W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi w wykazie robót wartość
wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania
warunku przyjmie średni kurs tej waluty w stosunku do PLN publikowany
przez NBP z dnia wszczęcia (ogłoszenia) niniejszego postępowania.
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2) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej następujące osoby:
a) kierownika budowy – osoba posiadająca wykształcenie co najmniej wyższe
techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
b) kierownika robót – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, dla przedmiotowej
inwestycji niezbędne jest posiadanie uprawnień w zakresie sieci i urządzeń
elektroenergetycznych.
Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2272 ze
zm.).
Dopuszcza się łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania
kilku rodzajów uprawnień lub kwalifikacji.
3.

Poleganie na potencjale podmiotu trzeciego.
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych;
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
3) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda
dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
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4)

5)

6)

7)

8)

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których
wskazane zdolności dotyczą;
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ, oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
ustawy Pzp.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach
polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 2
niniejszego rozdziału SIWZ.
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 oświadczeniach,
o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 i ppkt. 2 rozdziału VI SIWZ.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
Zgodnie z treścią punktu 2 ppkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ, w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki
określone w pkt 2 ppkt 1 niniejszego rozdziału musi spełniać co najmniej jeden
Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie. Powyższe oznacza możliwość
wykazania się przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, po jednej robocie budowlanej opisanej przez
Zamawiającego w pkt 2 ppkt 1 niniejszego rozdziału, bez możliwości
sumowania większej ilości robót w jedną określoną przez Zamawiającego w ww.
warunku.
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V.

4.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach
określonych w art. 23 ustawy Pzp, oraz zgodnie z zapisami pkt 12 rozdziału X
SIWZ.

5.

Klauzula zastrzeżona, o której mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie
zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, obejmuje społeczną
i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych.

6.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Podstawy wykluczenia z postępowania
1. Obligatoryjne podstawy wykluczenia.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega
wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1
pkt 12-23 ustawy Pzp. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia zostały wymienione
w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, stanowiącym Formularz Nr 2 do
SIWZ.
2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp.
3. Instytucja samooczyszczenia.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 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 o udzielenie
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zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
4. Zgodnie z art. 24 ust. 12 ustawy Pzp Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na
każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Poleganie na potencjale podmiotu trzeciego.
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach zawodowych lub
technicznych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,
w celu wykazania istnienia wobec nich braku podstaw do wykluczenia,
zobowiązany jest przedstawić w stosunku do tych podmiotów dokumenty, o których
mowa w pkt. 5 ppkt. 1-2 rozdziału VI SIWZ.
6. Podwykonawstwo.
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, o których mowa
w pkt. 5 ppkt. 1-2 rozdziału VI SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na
którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa
w pkt. 1 niniejszego rozdziału SIWZ musi być wykazane przez każdego
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
VI.

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w postępowaniu
1.

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest dołączyć do oferty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, aktualne na dzień składania ofert
– Formularz Nr 2 do SIWZ;
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień
składania ofert – Formularz Nr 2a do SIWZ;
3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2
rozdziału IV SIWZ – jeżeli dotyczy (zgodnie z zapisami pkt 3 rozdziału IV
SIWZ).
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2.

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 oświadczeniach, o których mowa odpowiednio
w pkt. 1 ppkt. 1 i ppkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ.

3.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 1 niniejszego rozdziału SIWZ.

4.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 oraz ppkt. 2 niniejszego rozdziału
SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp brak podstaw wykluczenia, tj.:
1) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
2) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
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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 (Formularz Nr 4A do SIWZ);
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (Formularz Nr
4B do SIWZ).
7.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/
informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej – bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Formularz Nr 3 do SIWZ).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez
wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców.
UWAGA! Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia
w postępowaniu tylko jednej oferty.

8.

Pozostałe dokumenty nie wymienione w punktach od 1 do 7 niniejszego Rozdziału
SIWZ:
1) wypełniony formularz ofertowy - Formularz Nr 1 do SIWZ,
2) pełnomocnictwo do podpisania oferty i jej załączników, zgodnie z zapisami
pkt 12 ppkt. 2-3 rozdziału X SIWZ, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika
z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

9.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 i ppkt. 2
niniejszego rozdziału SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub innych dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień
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w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Powyższa procedura dotyczy
również brakujących lub wadliwych pełnomocnictw. W zakresie formy
uzupełnianych dokumentów stosuje się postanowienia pkt. 13 niniejszego rozdziału
SIWZ.
10. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty i oświadczenia muszą potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na dzień ich
złożenia.
11. Uzupełniane dokumenty oraz wyjaśnienia składane zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych winny być odpowiednio oznaczone:
„Uzupełnienie/wyjaśnienie do oferty w postępowaniu o nr WZP.271.1.17.2019”.
12. Dostępność dokumentów
1) Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, nie jest obowiązany do złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w ppkt. 1 niniejszego punktu, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w ppkt. 1 niniejszego punktu, które znajdują się w posiadaniu
Zamawiającego, 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 Pzp,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
13. Forma dokumentów
1) Zgodnie z art. 18a pkt 4 ustawy zmieniającej, Zamawiający wymaga złożenia oferty
oraz oświadczeń, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 i ppkt. 2 niniejszego rozdziału
SIWZ, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, tj. w oryginale,
opatrzone własnoręcznym podpisem, tj. czytelnym podpisem zawierającym pełne
imię i nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafą
składającego oświadczenie.
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2) Pełnomocnictwa składane są w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.
3) Dokumenty i oświadczenia dot. Wykonawców i innych podmiotów (na których
zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp),
oraz podwykonawców, a także oświadczenia ws. przynależności do grupy
kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, składane są przez
wykonawcę w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
z zastrzeżeniem ppkt 1).
4) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia składane jest w oryginale.
5) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii
dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej,
własnoręcznym podpisem. W przypadku składania dokumentów lub oświadczeń
w formie kopii (kserokopii, skanu) muszą być one opatrzone klauzulą „za zgodność
z oryginałem” oraz własnoręcznym podpisem, tj. czytelnym podpisem
zawierającym pełne imię i nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią
imienną i parafą składającego oświadczenie.
6) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów i oświadczeń, o których
mowa w ppkt 3 niniejszego punktu, dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
7) Zamawiający wymaga, aby dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku
obcym były składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8) W przypadku, o którym mowa w pkt. 12 ppkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język
polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez
Zamawiającego dokumentów.
9) W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego rozdziału SIWZ,
zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126
ze zm.).
VII. Sposób porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.
1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, odbywa się, zgodnie z art. 18a
ustawy zmieniającej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca,
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 2 i pkt 3
niniejszego rozdziału SIWZ. Za formę równorzędną do formy faksowej, Zamawiający
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2.

3.

4.

5.

uzna również skan podpisanego uprzednio dokumentu przekazanego jako załącznik do
e-mail.
Zamawiający nie dopuszcza przekazywania ani faksem ani za pomocą środków
komunikacji elektronicznej:
1) oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 22a, art. 24 ust. 11, art. 25a ust.
1 oraz w art. 26 ust. 2 i ust. 2f ustawy Pzp, składanych w toku postępowania;
2) oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, do których uzupełnienia wezwie
Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy Pzp;
3) nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą, wnoszonego w trybie art.
85 ust. 4 ustawy Pzp, w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2-5 rozdziału IX
SIWZ (jeżeli dotyczy);
4) wadium wnoszonego w trybie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, w jednej z form określonych
w pkt 2 ppkt 2-5 rozdziału IX SIWZ (jeżeli dotyczy).
Zamawiający nie dopuszcza, z zastrzeżeniem pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ zdanie
drugie, przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez podpisu)
następujących dokumentów:
1) wyjaśnień dotyczących złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów,
o których mowa w art. 22a, art. 25 ust. 1, art. 25a ust. 1, art. 24 ust. 11 oraz art. 26
ust. 2, a także w art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy Pzp;
2) oświadczeń Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą (art. 85 ust. 2
ustawy Pzp);
3) wyjaśnień Wykonawcy dotyczących treści złożonej oferty (art. 87 ust. 1 ustawy
Pzp);
4) oświadczeń Wykonawcy o odmowie wyrażenia zgody na poprawę innych omyłek
polegających na niezgodności treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia (art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp);
5) wyjaśnień składanych Zamawiającemu w celu ustalenia, czy zaoferowana cena jest
ceną rażąco niską (art. 90 ust. 1 i ust. 1a ustawy Pzp).
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
W przypadku niepotwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji
(pomimo takiego żądania), Zamawiający uzna, że dokumenty dotarły czytelne do
Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania – zgodnie z raportem rejestru połączeń
wybranego środka komunikacji elektronicznej.
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania
komunikacji elektronicznej otrzymały informację przekazaną za pośrednictwem faksu
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
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6.

W przypadku błędnie podanego nr telefonu, faksu, e-maila lub braku komunikacji
z Wykonawcą, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania
przez Wykonawcę informacji związanych z postępowaniem.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, pisemnie
zgodnie z postanowieniami punktu 1 niniejszego rozdziału SIWZ. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie późnej niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Zamawiający prosi o przekazywanie zapytań drogą
elektroniczną na adres wskazany w punkcie 12 niniejszego rozdziału SIWZ, również w
formie edytowalnej, co usprawni udzielanie wyjaśnień.
Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ, kierowane
w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt. 7 niniejszego rozdziału SIWZ, lub dotyczyć będzie już
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek
bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7 niniejszego rozdziału SIWZ.
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający
przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia oraz zamieści na swojej stronie internetowej, tj. http://www.bip.umzgorzelec.dolnyslask.pl/ w zakładce „Zamówienia publiczne”. Wykonawcy
zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje dotyczące danego postępowania,
zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.
10. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na
swojej stronie internetowej.
11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
1) Joanna Stankiewicz – Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Zgorzelec,
e-mail j.stankiewicz@zgorzelec.eu - w zakresie procedury przetargowej;
2) Mateusz Magoń – Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta
Zgorzelec, e-mail m.magon@zgorzelec.eu - w zakresie przedmiotu zamówienia.
13. Wszelką korespondencję należy kierować na adres: Urząd Miasta Zgorzelec,
ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, Punkt Obsługi Interesanta oraz wskazać numer
referencyjny sprawy nadany przez Zamawiającego lub nazwę niniejszego zamówienia.
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VIII. Termin związania ofertą
1. Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu składania
ofert.
2. 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 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej
oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ, nie
powoduje utraty wadium.
5. Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą nie może być złożona z jakimkolwiek
zastrzeżeniem lub pod warunkiem.
IX. Wadium
1. Zamawiający ustala wadium w wysokości 71.770,00 zł.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
75 1240 3464 1111 0010 6448 8461,
z dopiskiem "Wadium do postępowania Nr WZP.271.1.17.2019"
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania
ofertą, bez względu na sposób jego wniesienia.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem
właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim
wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się
termin (data oraz godzina) uznania (zaksięgowania) kwoty wadium na podanym wyżej
rachunku bankowych.
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6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać
bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty
wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające
do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie
Pzp.
Oryginał gwarancji lub poręczenia należy dołączyć do oferty w osobnej kopercie,
opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy z informacją:
„Wadium w formie niepieniężnej do postępowania Nr WZP.271.1.17.2019”.
7. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 4a zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 5 zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa przepis art. 46 ustawy Pzp.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
1.
2.
3.

4.

5.

Treść oferty musi opowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.
Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim,
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie opatrzonej nazwą
i adresem Wykonawcy, adresem Zamawiającego, z następującą informacją:
Oferta do przetargu nieograniczonego pn.:
„Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda
z Nysą etap V”.
(Proszę nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 05.08.2019r. godz. 10.30)
Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się
z jej treścią do momentu otwarcia ofert.
Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być
podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień
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6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
1)

2)
3)

odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo
sporządzonego pełnomocnictwa. Podpisy składane na tych dokumentach muszą
umożliwić identyfikację osoby składającej podpis. (np. czytelny podpis składający się
z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej lub faksem.
Dopuszcza się używanie w oświadczeniach oraz innych dokumentach oferty określeń
obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999r.
o języku polskim.
Ewentualne poprawki w treści oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być
naniesione w czytelny sposób i parafowane własnoręcznie przez osobę (osoby)
i parafowane własnoręcznie przez osobę (osoby) uprawnioną do podpisania oferty.
Zaleca się wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego.
Dopuszcza się złożenie formularzy opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem,
że będą one identyczne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.
Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty wyłącznie przed upływem
terminu do składania ofert. Dokonanie zmiany wymaga złożenia przez Wykonawcę
dokumentów, czy też oświadczeń w osobnej kopercie z dodatkowym oznaczeniem
„ZMIANA”, wg takich samych zasad jak oferta. W przypadku wprowadzenia więcej niż
jednej zmiany do oferty, każdą kolejną kopertę należy dodatkowo opatrzyć napisem
„ZMIANA Nr …”. Koperta (koperty) oznakowana z dopiskiem „ZMIANA” zostanie
otwarta wraz z ofertą Wykonawcy, który wprowadził zmianę, a jej zawartość uznana
za integralną część oferty.
Wykonawca ma prawo wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert wycofać
złożoną ofertę. Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego
pełnomocnika pisemnego oświadczenia o jej wycofaniu. Wraz z powyższym
oświadczeniem Wykonawca przedłoży również dokumenty, z których będzie wynikało
umocowanie do złożenia takiego oświadczenia lub uprawnienie do ustanowienia
pełnomocnika (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego). Zamawiający niezwłocznie
zwróci Wykonawcy lub osobie upoważnionej jego ofertę za pokwitowaniem odbioru
lub prześle pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany
w przedmiotowym oświadczeniu.
Sposób składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki
cywilne) Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich
w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego, z zastrzeżeniem ppkt. 4 niniejszego punktu.
Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii
poświadczonej przez notariusza.
Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika – może to być zarówno jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia.
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4)

5)
6)

7)

8)

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi
udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Z treści pełnomocnictwa musi
wprost wynikać umocowanie pełnomocnika do złożenia oferty, jak również do
złożenia oświadczeń dotyczących braku podstaw do wykluczenia i przynależności do
grupy kapitałowej.
Oferta składana przez spółkę cywilną stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują
wszyscy wspólnicy spółki. Dopuszcza się także dołączenie do oferty odpowiedniego
pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników
bądź dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na
rzecz wszystkich wspólników spółki. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej
wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć
umowę spółki (oryginał) lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z
oryginałem lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich
wspólników.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem.
Z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W miejsce „pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy
Wykonawców i dane umożliwiające ich identyfikację.
Wykonawca składający ofertę wspólną nie może złożyć w jednym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty
wspólnie z innymi Wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę
Zamawiający odrzuci.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy – dla Zamawiającego nie będą w tym zakresie wiążące wzajemne
uregulowania umowne (umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy
Wykonawcami. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

XI. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miasta Zgorzelec,
59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, Punkt Obsługi Interesanta.
2. Termin składania ofert upływa 05.08.2019r. o godzinie 10.00. Oferty złożone po tym
terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone, na zasadach
określonych w art. 84 ustawy Pzp.
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową
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czy kurierską. Naruszeniem terminu do złożenia oferty jest każde spóźnienie się ze
złożeniem oferty, niezależnie od przyczyn i wymiaru czasowego tego spóźnienia.
4. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie
opatrzona adnotacją określającą dokładny termin jej przyjęcia, tzn. datę kalendarzową
oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert będą one
przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
5. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2019r. o godzinie 10.30 w siedzibie
Zamawiającego tj.:
Urząd Miasta Zgorzelec
59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,
III piętro - Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 304
6. Otwarcie ofert obejmuje:
1) Część jawną, podczas której:
a) mogą być obecni Wykonawcy oraz inne zainteresowane osoby,
b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę brutto jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach,
2) Część niejawną podczas której Zamawiający dokonuje oceny merytorycznej
i formalnej złożonych ofert.
7. Tajemnica przedsiębiorstwa
1) Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania muszą być oznaczone klauzulą :
INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
W ROZUMIENIU art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
2) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich
elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem
informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do
korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
3) Zamawiający nie ujawni tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępnione, oraz
wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą
uzasadnienie dokonania takiego zastrzeżenia.
4) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj. nazwy i adresu Wykonawcy,
a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny. Informacje dotyczące walut obcych.
1. Wykonawca określi cenę ryczałtową brutto oferty w PLN w formularzu ofertowym,
stanowiącym Formularz Nr 1 do SIWZ, wraz z wyszczególnieniem wysokości
wynagrodzenia ryczałtowego netto oraz podatku VAT.
W kwocie wynagrodzenia brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług.
2. Podstawą do ustalenia ceny oferty jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
o którym mowa w rozdziale III SIWZ oraz warunki i obowiązki określone
w projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu
przedmiotowego zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia ryczałtowego określonego przez Wykonawcę. Cena oferty musi
obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do
prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszego
zamówienia.
4. Cena oferty musi zawierać również:
1) koszty robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia,
roboty porządkowe;
2) koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza
budowy oraz wszelkimi pracami porządkowymi związanymi z zakończeniem
realizacji zamówienia;
3) koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy przed dostępem osób trzecich;
4) koszty związane z usunięciem odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowanie
(wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.);
5) koszty wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia
w celu realizacji przedmiotu zamówienia;
6) koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów
oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji;
7) koszty sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej;
8) podatek VAT naliczony według obowiązujących przepisów na dzień składania
oferty;
9) koszty ubezpieczenia OC oraz ryzyk budowlanych i sprzętu zgodnie
z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 5 do
SIWZ.
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5. Podana przez Wykonawcę cena oferty musi uwzględniać wymagania w zakresie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i wysokości minimalnej stawki
godzinowej.
6. Cena oferty stanowi maksymalny koszt Zamawiającego w związku z realizacją
zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji, czy zmianie w toku prowadzonego
postępowania, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
7. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji ceny oferty odpowiada wyłącznie Wykonawca. Przedmiar robót
stanowi tylko element pomocniczy do ewentualnego wykorzystania przy obliczeniu
ceny oferty. Wykonawca na własne ryzyko może go wykorzystać do obliczenia ceny
oferty. Ewentualne błędy w załączonym przedmiarze robót, np. pominięcie niektórych
robót lub zaniżenie ich ilości, nie będą podstawą do żądania przez Wykonawcę
dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotowego zamówienia.
8. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadził będzie do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
9. Walutą rozliczeniową obowiązującą w niniejszym zamówieniu publicznym jest złoty
polski zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Narodowym Banku Polskim, oznaczany
w Specyfikacji jako „złoty”, „PLN” lub „zł”.
10. Cena oferty musi być wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według
zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry
po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje
skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.
11. Cena oferty podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym będzie niezmienna
przez cały okres realizacji umowy.
12. Cena, wg art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 09.05.2014 r. o informowaniu
o cenach towarów i usług - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą
kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od
towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę
taryfową.
13. Cena może być tylko jedna; Zamawiający nie dopuszcza wariantowych cen.
14. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych
polskich.
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15. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
16. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy
zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.
2.

Ocenie podlegają wyłącznie oferty nieodrzucone.
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów
oceny ofert:
Kryterium

Waga

Maksymalna ilość
punktów

Cena ryczałtowa brutto (C)

60%

60

Okres gwarancji (G)

30%

30

Termin usunięcia wad i usterek w okresie
gwarancji (T)

10%

10

3. Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium oceny ofert jest równa określonej
wadze kryterium w %. Punkty przyznawane będą poszczególnym ofertom wg zasad,
o których mowa w pkt. 4 niniejszego rozdziału. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone
do dwóch miejsc po przecinku.
4. Opis sposobu dokonywania oceny oferty:
1) Opis kryterium „cena ryczałtowa brutto”
Punktacja zostanie wyliczona wg wzoru C = Cn x 60/Cb, gdzie:
C – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „cena
ryczałtowa brutto”
Cn – cena najniższa z badanych ofert,
Cb – cena badanej oferty
60 – waga przedmiotowego kryterium
2) Opis kryterium „okres gwarancji”
Punktacja zostanie wyliczona wg wzoru G= Gm x 30/Gmax,
gdzie:
G- ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „okres gwarancji”
Gm – ilość miesięcy badanej oferty
Gmax – maksymalny okres gwarancji (60 m-cy)
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30 – waga przedmiotowego kryterium
Kryterium „okres gwarancji” będzie rozpatrywany na podstawie zadeklarowanego
okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane przy realizacji
zamówienia materiały i urządzenia, podanego przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym, stanowiącym Formularz Nr 1 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca określił okres gwarancji w miesiącach, przy
czym do oceny ofert w ramach tego kryterium Zamawiający przyjmie maksymalnie
60 miesięczny okres gwarancji. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy
niż 60 miesięcy, Zamawiający podaną wartość wpisze do postanowień umowy,
natomiast do obliczeń przyjęta zostanie maksymalna ilość punktów, tj. 30.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, a najdłuższy 60 miesięcy
licząc od dnia podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru z klauzulą
„odbieram”,
W przypadku wskazania minimalnego – 36 miesięcznego okresu gwarancji
Zamawiający przyzna 0 punktów (wskazany powyżej wzór nie będzie miał
zastosowania).
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji
krótszy niż 36 miesięcy, jako niezgodną z treścią SIWZ, a także w przypadku nie
wskazania okresu gwarancji.
3) Opis kryterium „termin usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji”
Faktyczna ilość punktów (T) będzie przyznawana jak niżej:
- termin usunięcia wad i usterek od 5 do 7 dni roboczych – 10 pkt. (T)
- termin usunięcia wad i usterek od 8 do 10 dni roboczych – 5 pkt. (T)
- termin usunięcia wad i usterek od 11 do 15 dni roboczych – 0 pkt. (T)
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego terminu usunięcia
wad i usterek w okresie gwarancji podanego przez Wykonawcę w Formularzu
ofertowym, stanowiącym Formularz Nr 1 do SIWZ.
Termin ten należy podać w sposób jednoznaczny w dniach roboczych, przy czym
do oceny ofert w ramach tego kryterium Zamawiający przyjmie minimalny, tj.
5 dniowy termin usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji, licząc od dnia
otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia wady lub usterki. Jeżeli
Wykonawca zaoferuje termin krótszy niż 5 dni roboczych, Zamawiający podaną
wartość wpisze do postanowień umowy, natomiast do obliczeń przyjęta zostanie
maksymalna ilość punktów, tj. 10.
Najkrótszy możliwy termin usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji wynosi
5 dni roboczych, najdłuższy - 15 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez
Wykonawcę pisemnego zgłoszenia wady lub usterki.
Forma pisemnego zgłoszenia wad i usterek przez Zamawiającego została określona
w projekcie umowy.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap
I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V”

strona 26 z 81

WZP.271.1.17.2019
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin usunięcia wad
i usterek w okresie gwarancji dłuższy niż 15 dni roboczych, jako niezgodny
z treścią SIWZ, a także w przypadku nie wskazania terminu usunięcia wad
i usterek w okresie gwarancji.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę
punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + G + T, gdzie :
P – łączna ilość punktów oferty ocenianej
C- ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena ryczałtowa brutto”
G – ilość punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”
T – ilość punktów uzyskanych w kryterium „termin usunięcia wad i usterek w
okresie gwarancji”.
6. Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
8. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
9. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 8 ppkt 1 oraz ppkt 4
niniejszego rozdziału SIWZ na stronie internetowej, tj.: http://www.bip.umzgorzelec.dolnyslask.pl
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XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne.
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta
umowa w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie
umowy, stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
oraz w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
2. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym zgodnie z zapisami art. 94 ustawy
Pzp.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy
lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki
udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego będzie żądał umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
5. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do
wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.
Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (z VAT).
Wykonawca, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie przed podpisaniem umowy
(zabezpieczenie wpłacone przelewem musi znajdować się na koncie Zamawiającego
przed podpisaniem umowy).
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy – zgodnie
z art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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4.

5.

6.

7.
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej,
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr:
75 1240 3464 1111 0010 6448 8461.
W treści przelewu należy wpisać „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy do
postępowania Nr WZP.271.1.17.2019”.
Dokument gwarancji lub poręczenia musi zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne
zobowiązanie gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia
i zawierające oświadczenie, stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub
nienależycie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy, bez
potwierdzania tych okoliczności, z zastrzeżeniem pkt od 13 do 15 niniejszego
rozdziału. W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania
zapłaty od spełnienia przez Zamawiającego (beneficjenta) dodatkowych warunków
(np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego
rachunek Zamawiającego albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy
złożone na wezwaniu do zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w
imieniu Zamawiającego albo żądanie złożenia wezwania wyłącznie w formie listu
poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz
dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu
Zamawiającego z żądaniem zapłaty).
Treść wystawionej gwarancji lub poręczenia nie może uzależniać jej realizacji od
stwierdzenia bezsporności roszczenia przez Zamawiającego (lub braku z jego strony
zastrzeżeń), czy też potwierdzenia istnienia co do zasady, jak i wysokości
dochodzonego przez Beneficjenta gwarancji lub poręczenia roszczenia w drodze
orzeczenia sądu powszechnego lub arbitrażowego, opinii biegłego lub uznania przez
Zobowiązanego.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
z zastrzeżeniem pkt. 8 niniejszego rozdziału SIWZ.
Zamawiający określa, że 30% wysokości zabezpieczenia stanowi kwotę pozostawioną
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.
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9. Kwota, o której mowa w pkt. 8 niniejszego rozdziału SIWZ zwrócona będzie nie
później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.
10. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ
dopuszczonych przez ustawę. Zmiana zabezpieczenia może być dokonana tylko
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
11. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
12. W przypadku przesunięcia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca, który wniósł
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formach innych niż pieniądz, będzie
zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu dokument przedłużający termin ważności
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania aneksu do
zawartej umowy z Wykonawcą.
13. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.
14. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
15. Wypłata, o której mowa w pkt 14 niniejszego rozdziału, następuje nie później niż
w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone
w Dziale VI ustawy Pzp (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przysługują również organizacją wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
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czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
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.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17A,
(mail: odwolania@uzp.gov.pl) w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej,
opatrzone
odpowiednio
własnoręcznym
podpisem
albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 niniejszego rozdziału SIWZ
wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu
lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również
na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest
udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.
11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego
w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której
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przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej
albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię
przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
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 ustawy Pzp.
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.
Na czynności, o których mowa w pkt. 14 niniejszego rozdziału nie przysługuje
odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

XVII. Postanowienia końcowe.
1. Zamawiający nie określa w SIWZ dodatkowych wymogów dotyczących zachowania
poufnego charakteru informacji przekazanych w toku postępowania, innych niż
wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych.
2. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp,
oraz nie określa klauzul zastrzeżonych, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
8. Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.
9. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
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10. Powołane w SIWZ załączniki stanowią jej integralną część. Zamawiający udostępnia
Wykonawcom załączniki (formularze do SIWZ) w wersji edytowalnej na stronie
internetowej, o której mowa w rozdziale I SIWZ.
11. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)
wraz z aktami wykonawczymi, ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 1020
ze zm.), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy
Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej oraz inne akty prawne mające
wpływ na należyte wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.
XVIII Ochrona danych osobowych (RODO)
1.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od
osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), dalej „RODO”, informujemy że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane
osobowe wg poniższych zasad:
a) Administrator danych osobowych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych
będzie Urząd Miasta Zgorzelec. Kontakt z administratorem danych osobowych
możliwy jest w formie:
 pisemnej na adres: ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec,
 elektronicznej na adres e-mail: urzad@zgorzelec.eu
 telefonicznie pod nr telefonu: 75 77 56 604, 75 77 52 350, 75 77 52 082
b) Inspektor Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,
może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych w następujący
sposób:
 pisemnie na adres: ul. Domańskiego 7,
 elektronicznie na adres e-mail: j.kuziora@zgorzelec.eu,
 telefonicznie pod nr telefonu: 75 77 59 914
c) Cel przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
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związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
d) Odbiorcy danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, dalej „ustawa Pzp”.
e) Okres przechowywania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
f) Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2.

Obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO.
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem
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osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca
bezpośrednio uzyskał (będą to w szczególności osoby fizyczne skierowane do
realizacji zamówienia, podwykonawcy, podmioty trzecie, pełnomocnicy, członkowie
organów zarządzających). Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie
będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane
dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO).
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny
wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje
Zamawiającemu i które dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały
przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający
zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór
stosownego oświadczenia został przewidziany w pkt. 17 formularza ofertowego,
stanowiącego Formularz Nr 1 do SIWZ.
XIX. Wykaz załączników do SIWZ.
Wszystkie formularze i załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część, tj.:
1. Formularz ofertowy - Formularz Nr 1;
2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania –
Formularz Nr 2
3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu –
Formularz Nr 2a;
4. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – Formularz Nr 3;
5. Wykaz robót budowlanych – Formularz Nr 4A;
6. Wykaz osób – Formularz Nr 4B
7. Projekt umowy – Formularz Nr 5;
8. Załącznik Nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
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Formularz Nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY1
Nazwa Wykonawcy:
___________________________________________________________________________
Adres siedziby Wykonawcy, w tym województwo:
___________________________________________________________________________
NIP:_________________________________, e-mail _______________________________
fax: ________________________________, tel. _________________________________
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą2 (właściwe zaznaczyć) TAK  NIE 
1. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: „Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I
w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V”, zgodnie z wymogami określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferujemy wykonanie całego
przedmiotu zamówienia za całkowitym wynagrodzeniem ryczałtowym brutto
w kwocie:
......................................... PLN, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT),
w tym:
podatek VAT w wysokości: …………………. PLN,
wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości: …………………………….. PLN.
2. Oferujemy ………. miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
i zastosowane przy realizacji zamówienia materiały i urządzenia.
3. Oferujemy ………… dniowy termin usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji.
4. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.
5. Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
6. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy, akceptujemy go
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
7. Oświadczamy, iż akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy.
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8. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz nie
podlegamy wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp.
9. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią i warunkami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami do niej przekazanymi przez
Zamawiającego przed terminem składania ofert, akceptujemy je oraz uznajemy się za
związanych z określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania,
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty oraz
przyjęliśmy warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
10. Wadium w kwocie 71.770,00 zł zostało wniesione w dniu ..............................................
formie:.....................................................................................................................................
Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto:.......................................................................
...............................................................................................................................................
( nazwa banku i nr rachunku bankowego)
Oświadczamy, że jesteśmy świadomi zatrzymania wadium w sytuacjach określonych
w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
11. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi
czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
12. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych
z przygotowaniem niniejszego postępowania, a w celu sporządzenia oferty nie
posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.
13. Nazwa banku i nr rachunku bankowego do rozliczeń z Zamawiającym:
...............................................................................................................................................
(wskazany nr rachunku bankowego zostanie wpisany do umowy)

14. Oświadczamy, że następujące dokumenty załączone do oferty są objęte tajemnicą
przedsiębiorstwa
(wypełnić w przypadku, gdy którekolwiek z dokumentów załączonych do oferty są objęte tajemnicą
przedsiębiorstwa):

………………………………………………………………………………………………
15. Poniżej wskazujemy nazwy, adresy (firm) podwykonawców (o ile są znane) oraz
części zamówienia, które zostaną powierzone tym podwykonawcom (wypełnić jeżeli
dotyczy).

………………………………………………………………………………………………

16. Znając treść przepisu art. 297 §1 Kodeksu Karnego:

„Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki
organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo
od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez
bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego
świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub
zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie
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dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5”, oświadczam/y, że dane zawarte w ofercie,

dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym.
17. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.3
Oferta zawiera …...... stron, ponumerowanych i podpisanych.

Miejscowość i data: ……………………
………….……………………..…………..
/Podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do podpisywania oferty/

formularz ofertowy będzie stanowił Załącznik Nr 1 do umowy
Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców:
Art. 7 ust. 1 pkt. 2) mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z
dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10
milionów euro
- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą:
Art. 7 ust. 1 pkt. 3) średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z
dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych
nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43
milionów euro
- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.
Powyższa informacja jest wymagana dla celów sprawozdawczych oraz sporządzenia ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia.
3 w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia w tym zakresie (usunięcie
treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).
1
2
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Formularz Nr 2 do SIWZ
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
Nazwa Wykonawcy:
___________________________________________________________________________
Adres siedziby Wykonawcy, w tym województwo:
___________________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.:
„Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą
etap V”
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).
1. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
WYKONAWCY.
1.1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, zgodnie
z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia,
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks
karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie,
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
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d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13,
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia
28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary;
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
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23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. PROCEDURA SAMOOCZYSZCZENIA (wypełnić, jeżeli dotyczy)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w pkt. 1.1 niniejszego
oświadczenia).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
(należy złożyć szczegółowe wyjaśnienia stanu faktycznego oraz opisać podjęte działania naprawcze)

1)……………………..…………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………..……
3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA.
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.
4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA.
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………………..……………..….…
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.
5. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne na dzień składania
ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
.………..…., dnia ………… r.
(miejscowość)

…………………………………….

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)
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Formularz Nr 2a do SIWZ
DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ
Nazwa Wykonawcy:
___________________________________________________________________________
Adres siedziby Wykonawcy, w tym województwo:
___________________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą
etap V”
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)
1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w Rozdziale IV SIWZ dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.
2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w Rozdziale IV SIWZ, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………………………………..,
w następującym zakresie …………………………………………………………………
(należy wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne na dzień składania
ofert i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
.………..…., dnia ………… r.
(miejscowość)

…………………………………….
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)
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Formularz Nr 3 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy:

___________________________________________________________________________
Adres siedziby Wykonawcy, w tym województwo:
___________________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE
Składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą
etap V”
oświadczam/y, że (właściwe zaznaczyć):
□ nie należę/nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt. 23 ustawy Pzp;
□ należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt. 23
ustawy Pzp, wraz z następującym Wykonawcą, który również złożył ofertę
w przedmiotowym postępowaniu: ………………. (należy wymienić wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, a którzy
pozostają w tej samej grupie kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, do której należy Wykonawca składający
oświadczenie).

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

……………………..….……………………
(Podpis i pieczątka osoby uprawnionej)

* należy zaznaczyć właściwą opcję.
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Formularz Nr 4A do SIWZ

Nazwa Wykonawcy:

___________________________________________________________________________
Adres siedziby Wykonawcy, w tym województwo:
___________________________________________________________________________
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą
etap V”
przedstawiam/my: Wykaz robót budowlanych, w celu potwierdzenia spełniania warunku,
o którym mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 1 SIWZ.
Wartość brutto
wykonanej roboty
budowlanej/
2wielkość wykonanej
roboty budowlanej
1

Lp.

Nazwa i
lokalizacja
budowy

Rodzaj robót

Data
wykonania
(termin
zakończenia)

Nazwa i adres
Wykonawcy robót

Podmioty na
rzecz których
roboty zostały
wykonane
(nazwa/adres)

robota budowlana
polegająca na
remoncie lub budowie
lub przebudowie lub
rozbudowie ścieżki
rowerowej lub ciągów
pieszo-jezdnych lub
chodników lub alejek
parkowych - o
nawierzchni asfaltowej
lub z kostki brukowej
o wartości brutto
……………………. zł

1

1.
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robota budowlana
polegająca na
remoncie lub budowie
lub przebudowie lub
rozbudowie
oświetlenia drogowego
lub parkowego o ilości
punktów świetlnych
………………… szt.

2

2.

Powyższy wykaz obejmuje roboty budowlane zrealizowane przez:
…………………..…………….. ……………………………………………………………………
(wypełnić gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu (z art. 22a ust.1 ustawy Pzp)

Uwaga! Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób
należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, np. referencje.

 Jeżeli doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość robót niż
wymagany w warunku udziału w postępowaniu, określonym w pkt 2 ppkt 1 lit. a) rozdziału IV
SIWZ, wymaga się od Wykonawcy jednoznacznego wyodrębnienia w przedmiotowym wykazie
zakresu i wartości dotyczących robót budowlanych wskazanych w tym warunku.
 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone
w pkt 2 ppkt 1 rozdziału IV SIWZ musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy
Wykonawcy łącznie. Powyższe oznacza możliwość wykazania się przez poszczególnych
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, po jednej robocie budowlanej
opisanej przez Zamawiającego w pkt 2 ppkt 1 rozdziału IV SIWZ, bez możliwości sumowania
większej ilości robót w jedną określoną przez Zamawiającego w ww. warunku.
 W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi w wykazie robót wartość wyrażoną w innej walucie niż
PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunku przyjmie średni kurs tej waluty w stosunku do PLN
publikowany przez NBP z dnia wszczęcia (ogłoszenia) niniejszego postępowania.

________________________
/miejscowość data/

_____________________________
Podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Zgodnie z art. 297 § l kk kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących
środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji,
potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia
pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego,
przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne,
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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Formularz Nr 4B do SIWZ
Nazwa Wykonawcy:
___________________________________________________________________________
Adres siedziby Wykonawcy, w tym województwo:
___________________________________________________________________________
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I
w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V” – przedstawiam/my:
Wykaz osób*,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniający wymagania określone w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ.
Lp.

1

Wymagania określone przez
Zamawiającego dotyczące spełniania
warunku udziału w postępowaniu

Funkcja

Imię i nazwisko

2

3

4

Osoba posiadająca wykształcenie co najmniej

1.

wyższe techniczne i uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez

Kierownik budowy

Doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe, potwierdzające spełnianie warunku
udziału w postępowaniu

5

Informacja o
podstawie
dysponowania
osobą1
6

1. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności:
…………………………………………
2. Nr uprawnień: …………………………
3. Data nadania uprawnień:
…………………………………….
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ograniczeń

4. Wykształcenie:
……..………………………………
5. Doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi w latach: …………..

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych

2.

i elektroenergetycznych, dla przedmiotowej
inwestycji niezbędne jest posiadanie
uprawnień w zakresie sieci i urządzeń
elektroenergetycznych

Kierownik robót

1. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności:
…………………………………………
2. Nr uprawnień: …………………………
3. Data nadania uprawnień:
…………………………………….
4. Wykształcenie:
……..………………………………
5. Doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi w latach: …………..

W kolumnie 6 wykonawca zobowiązany jest wskazać podstawę do dysponowania (dysponowanie pośrednie lub bezpośrednie) osobą/osobami wskazanymi
w wykazie.
1

1)

Dysponowanie pośrednie dotyczy przypadków, gdy wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powołuje się na osoby zdolne do jego wykonania, należące
do innych podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami i oddelegowują je do wykonawcy na czas realizacji zamówienia. W takim przypadku
podmiot trzeci zawsze będzie podwykonawcą, a oddelegowane osoby muszą brać udział w realizacji zamówienia. W związku z powyższym podmiot trzeci
zobowiązany jest do złożenia pisemnego tj. w oryginalne zobowiązania do udostępnienia tych osób. Podmiotem trzecim będzie osoba prawna lub inna jednostka
organizacyjna jak również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zatrudniająca pracowników.
Powyższe nie będzie jednak dotyczyć osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a świadczących usługi na podstawie m.in.
umowy zlecenia, jeżeli osoba ta będzie wykonywała wyłącznie osobiście, uzgodnione z wykonawcą czynności związane z realizacją zamówienia publicznego, np.
pełniła funkcję kierownika budowy. W takim bowiem przypadku mamy do czynienia z bezpośrednim dysponowaniem osobą zdolną do wykonania zamówienia,
a nie powołaniem się na zasoby podmiotu trzeciego. O tej kwalifikacji rozstrzyga treść stosunku prawnego istniejącego pomiędzy wykonawcą a taką osobą.

2)

Dysponowanie bezpośrednie dotyczy przypadków, gdy tytułem prawnym do powołania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a osobą (osobami), na dysponowanie której (których) wykonawca się powołuje.
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Przy czym bez znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku, tj. czy mamy tu do czynienia z umową o pracę, umową o świadczenie usług, umową
przedwstępną, czy też z samozatrudnieniem się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą itd.
3)

Doświadczenie oznacza czas liczony od dnia uzyskania uprawnień.

…………………………….
/miejscowość data/

……………………………..
Podpis i pieczątka osoby uprawnionej

* Wykaz będzie stanowił Załącznik Nr 1 do umowy
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Formularz Nr 5 do SIWZ
Projekt umowy
zawarta w dniu ……………………….. r. w Zgorzelcu pomiędzy:
Gminą Miejską Zgorzelec NIP 615-17-94-018
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Pana Rafała Gronicza – Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upoważnienia którego działa
Pan ………………………………………. – Zastępca Burmistrza,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Zgorzelec Pana Mieczysława Garbicza,
a
…………………………………………………………………………………………
z siedzibą w ………………………., przy ul. …………………………………………
wpisanym do KRS pod nr ………………., w Sądzie Rejonowym …… …………….
o kapitale zakładowym w wysokości ……………………. zł,
posiadającym NIP ………………………………,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1) …………………………………… - prezesa zarządu/członka zarządu/prokurenta;
2) …………………………………… - ……………………………………….. 1
Panem/Panią ……………… prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod nazwą:
…………………, z siedzibą w …………., przy ul. …………………………………………..,
zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym NIP ….. zwanym w dalszej części umowy
„Wykonawcą” 2

1

Wersja dla spółki handlowej.
Wersja dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą; przy spółce cywilnej wpisuje się w
analogiczny sposób wszystkich przedsiębiorców; reprezentację podaje się tylko wtedy, gdy dana osoba działa
przez pełnomocnika.
2
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§1
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu …………. pod Nr …………, Zamawiający zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Zagospodarowanie Zalewu
Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V”.
Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod
nazwą: Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polskoniemieckiego – etap V. Oś priorytetowa programu Wspólne dziedzictwo naturalne
i kulturowe. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.
2. Przedmiotem niniejszej umowy są roboty budowlane związane z wykonaniem I etapu
robót dot. zagospodarowania terenu Zalewu Czerwona Woda.
3. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Górnowiejskiej, ul. Rzeczki
Górne oraz ul. Widok w Zgorzelcu, Obr XII na działkach o numerach: 2/3, 17/3, 23,
24, 25, 25/15, 26, 27, 36, 37, 38/2, 41, 42. Teren inwestycji jest objęty Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego, przyjętym Uchwałą Nr 165/08 Rady
Miasta Zgorzelec z dnia 24 kwietnia 2008r. - tereny oznaczone symbolami: US1.RLP1.
4. Zakres przedmiotu niniejszej umowy obejmuje w szczególności:
a) rozbiórkę elementów przewidzianych w dokumentacji projektowej do usunięcia
w zakresie I etapu robót,
b) budowę ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni asfaltowej od ul.
Górnowiejskiej,
c) budowę ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni asfaltowej od ul.
Górnowiejskiej do ul. Widok,
d) budowę ścieżek leśnych od strony południowej o nawierzchni asfaltowej
i z kostki betonowej,
e) budowę ścieżek pieszych o nawierzchni z płyt kamiennych,
f) budowę przedeptów z bali drewnianych,
g) budowę ścieżki konnej o nawierzchni z piasku płukanego,
h) wykonanie kładki pieszo-rowerowo-konnej przez rzekę w ciągu ścieżek leśnych,
i) wykonanie kładki pieszo-rowerowej przez rzekę w ciągu ścieżek leśnych,
j) wyposażenie ścieżek zdrowia w urządzenia rekreacyjne,
k) budowę brodu przez rzekę w ciągu ścieżek konnych,
l) montaż elementów małej architektury,
m) wykonanie sieci zasilającej obejmującej I etap robót,
n) wykonanie sieci oświetlenia terenu obejmującej I etap robót (lampy S1-S29
i S75-S86),
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o) wykonanie zabezpieczenia terenu kamieniołomu przed osuwającą się
zwietrzeliną skalną poprzez wykonanie ogrodzenia drewnianego,
p) wykonanie rekultywacji terenów zielonych w zakresie I etapu robót dot.
zagospodarowania terenu Zalewu Czerwona Woda.
5.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu niniejszej umowy został zawarty
w dokumentacjach projektowych, stanowiących Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,
w skład których wchodzą:
1) projekt budowlany;
2) projekt wykonawczy;
3) ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
4) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
5) decyzja pozwolenia na budowę;
6) pozostałe dokumenty i uzgodnienia.

6. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powołanych norm i przepisów.
§2
1. Zamawiający
wymaga
zatrudnienia
na
podstawie
umowy
o
pracę,
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, przez
Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszych podwykonawców (jeżeli wykonawca
powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy), wszystkich osób, które
podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności polegające na bezpośrednim
wykonywaniu robót w zakresie budownictwa, tj. prace fizyczne pod kierownictwem
innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub podwykonawcę
lub dalszych podwykonawców – polegające na:
1) przygotowaniu zaplecza budowy;
2) wykonywaniu robót ogólnobudowlanych i elektrycznych, wymienionych w § 1
ust. 4 niniejszej umowy;
3) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie tj.: przenoszenie
materiałów budowlanych, sprzątanie terenu budowy.
2. Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi zatrudniać osoby
wykonujące czynności wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu na podstawie umowy
o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez
pracodawcę, Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje
się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej
ww. czynności.
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3. W terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy Wykonawca
złoży Zamawiającemu oświadczenie (własne i/lub podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy), zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania
umowy oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby (wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy).
4. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający uprawniony będzie do
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez
niego lub podwykonawcę lub dalszych podwykonawców wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu
czynności. Zamawiający uprawniony będzie w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
5. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w określonym terminie
wynikającym z pisemnego wezwania Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie
przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę lub dalszych podwykonawców osób wykonujących wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu czynności:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszych podwykonawców
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,
których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy lub dalszych podwykonawców;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę lub dalszych podwykonawców kopię umów o pracę osób
wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
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takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny
być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę lub dalszych podwykonawców kopię dowodu potwierdzającego
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
5) jeżeli podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 i 4
niniejszego ustępu, składa równoważny dokument wydany przez właściwy organ
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6.

Niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszych podwykonawców
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności, a także niezłożenie przez Wykonawcę
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów, o których mowa w ust.
3 i ust. 5 niniejszego paragrafu powodować będzie sankcję w postaci kary umownej,
o której mowa odpowiednio w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. p) lub lit. q) niniejszej umowy, a
także możliwości odstąpienia od umowy zgodnie z zapisami § 12 ust. 1 pkt 12
niniejszej umowy.

7.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszych podwykonawców, Zamawiający może
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie
9 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. do dnia …………..,
z uwzględnieniem zapisów ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania
niniejszej umowy opracować i przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowofinansowy realizacji inwestycji z podziałem na etapy, przy szczególnym uwzględnieniu
poniższych założeń:
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1) w roku 2019 płatności za wykonane roboty budowlane nie mogą przekroczyć
łącznie kwoty w wysokości 1.500.000,00 zł brutto (jeden milion pięćset tysięcy
złotych);
2) w roku 2020 płatności za wykonane roboty budowlane obejmować będą pozostałą
do zapłaty kwotę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, tj. kwotę wynagrodzenia brutto określoną w § 4 ust. 1 niniejszej umowy
pomniejszoną o kwotę wskazaną w punkcie 1 niniejszego ustępu, z zastrzeżeniem
punktu trzeciego niniejszego ustępu;
3) płatność końcowa nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na
użytkowanie obiektu w zakresie wykonanego przedmiotu umowy, o którym mowa
w § 1 niniejszej umowy, którą należy określić w wysokości 200.000,00 zł brutto
(dwieście tysięcy złotych);
4) poszczególne etapy realizacji robót budowlanych będą stanowić przedmiot odbiorów
częściowych, natomiast uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie
obiektu w zakresie wykonanego przedmiotu niniejszej umowy stanowić będzie
przedmiot odbioru końcowego.
3.

W harmonogramie rzeczowo–finansowym należy określić terminy rozpoczęcia
i zakończenia poszczególnych etapów realizacji robót budowalnych, zakres rzeczowy
robót budowlanych, jaki zostanie zrealizowany w ramach poszczególnych etapów
wraz z kolejnością technologiczną z jaką będą wykonywane poszczególne roboty oraz
wartości tych robót, a także termin i wartość dot. uzyskania przez Wykonawcę
pozwolenia na użytkowanie obiektu w zakresie wykonanego przedmiotu niniejszej
umowy - zgodnie z założeniami, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4.

Zamawiający, w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, powiadomi Wykonawcę o jego
zatwierdzeniu bądź odrzuceniu, z podaniem przyczyn odrzucenia i wskazaniem
terminu na przedłożenie nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5.

Nie przekazanie Zamawiającemu, w terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego
paragrafu, harmonogramu rzeczowo-finansowego, skutkować będzie naliczeniem kar
umownych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1 lit. d) niniejszej umowy.

6.

Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić
będzie integralną część niniejszej umowy jako Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

7.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego może wystąpić w przypadkach,
o których mowa w § 10 ust. 2 pkt. 2 lit. a) niniejszej umowy.

8.

Zmiana terminu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu może wystąpić
w przypadkach określonych w § 10 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.
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§4
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, na podstawie złożonej przez Wykonawcę
oferty przetargowej w wysokości: …………. zł (słownie złotych: ………………….).
W kwocie wynagrodzenia brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem
ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a więc zawiera wszystkie
koszty niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zakresie i jakości oraz
zgodnie z rozwiązaniami konstrukcyjnymi i parametrami określonymi
w dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie zawiera również: koszty robót
przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem niniejszej umowy, roboty
porządkowe; koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem
zaplecza budowy oraz wszelkimi pracami porządkowymi związanymi z zakończeniem
realizacji przedmiotu umowy; koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy
przed dostępem osób trzecich; koszty związane z usunięciem odpadów z terenu
budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na
wysypisku, utylizacja itp.); koszty wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń
koniecznych do użycia w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy; koszty
wykonania wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów oraz
sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji; koszty
sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej; podatek
VAT naliczony według obowiązujących przepisów na dzień składania oferty; koszty
ubezpieczenia OC oraz ryzyk budowlanych i sprzętu, zgodnie z postanowieniami
zawartymi w § 5 ust. 3 niniejszej umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
rozpoznania przedmiotu i zakresu przedmiotu niniejszej umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie płatne w częściach, po
zrealizowaniu poszczególnych etapów, wynikających z harmonogramu rzeczowofinansowego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół częściowego odbioru
robót budowlanych z klauzulą „odbieram” podpisany przez przedstawicieli Stron
niniejszej umowy, określający zakres i wartość robót.
5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy końcowy protokół
odbioru przedmiotu niniejszej umowy z klauzulą „odbieram”, podpisany przez
przedstawicieli Stron niniejszej umowy po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na
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użytkowanie obiektu w zakresie wykonanego przedmiotu niniejszej umowy, o którym
mowa w § 1 niniejszej umowy.
6. Strony postanawiają, iż zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy Nr………………wskazany w fakturze VAT oraz Formularzu
ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, odpowiednio
w terminach:
1) do 14 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury częściowej, zgodnie z zapisami ust. 4 niniejszego paragrafu;
2) do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury końcowej, zgodnie z zapisami ust. 5 niniejszego paragrafu,
- z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.
7. W przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawcę lub dalszych
podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu
dowody zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom, wraz ze złożeniem faktury VAT.
8. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiający wstrzyma
wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokości należnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
9. W przypadku gdy odpowiednio Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia,
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
10. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu obejmuje
wyłącznie należne wynagrodzenia, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom.
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 9 niniejszego
paragrafu, Zamawiający przeprowadzi postępowanie wyjaśniające i umożliwi
Wykonawcy, zgłoszenie pisemnych uwag dot. zasadności zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Uwagi należy zgłosić do Zamawiającego
w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
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12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag w terminie, o którym mowa w ust.
11 niniejszego paragrafu Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę niezbędną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 9 niniejszego
paragrafu, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku
VAT, jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania
przedmiotu niniejszej umowy po stronie Wykonawcy.
15. Cesja wierzytelności należnych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wymaga
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.
§5
1. Obowiązki Wykonawcy:
1) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu
niniejszej umowy zgodnie z dokumentami, o których mowa w § 1 ust. 5 niniejszej
umowy, uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, warunkami wykonania i odbiorów
robót oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem
budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi
przepisami.
2) Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w skład
której wchodzą w szczególności:
a) atesty i certyfikaty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia podlegające
certyfikacji oraz świadectwa dopuszczenia do obrotu wraz z certyfikatami
bezpieczeństwa,
b) aprobaty techniczne, deklaracje zgodności materiałów z określeniem miejsca
przeznaczenia zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
oraz ustawą z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności, ustawą z dnia
13.04.2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
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c) uzupełnione dzienniki budowy,
d) uzupełniony dzienniczek pogodowy, w przypadku wystąpienia niesprzyjających
warunków atmosferycznych powodujących konieczność zmiany terminu
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
e) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, a w przypadku nie uzyskania
inwentaryzacji w określonym terminie z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, Zamawiający przyjmie oświadczenie uprawnionego geodety,
wyznaczając termin na dostarczenie przedmiotowej inwentaryzacji,
f) instrukcje użytkowania oraz konserwacji wykonanych poszczególnych
elementów zagospodarowania terenu w języku polskim,
g) instrukcję obsługi zainstalowanych urządzeń w języku polskim,
h) protokoły odbioru robót zanikających,
i) protokoły z wykonanych robót odtworzeniowych spisane w obecności
przedstawicieli Zamawiającego, tj. pracowników Wydziału Infrastruktury,
Środowiska i Spraw Mieszkaniowych (wejście w pas drogowy),
j) kontrolne wyniki badań zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym
oraz przepisami, normami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
zaopiniowane i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
odpowiedniej branży oraz Koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego,
k) oświadczenia Kierownika budowy: o zgodności wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę
i obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku
terenu budowy, a także sąsiedniej ulicy/nieruchomości oraz o wbudowaniu
materiałów, na które dostarczono dokumenty odbiorowe a także zgodności
materiałów ze specyfikacją techniczną i projektem budowlanym,
l) oświadczenia Inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż
o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,
m) potwierdzenie zagospodarowania odpadów,
n) 2 egzemplarze zatwierdzonego projektu oznakowania turystycznego,
o) 2 egzemplarze zatwierdzonego projektu docelowej organizacji ruchu,
p) dokument potwierdzający dostarczenie pozyskanego z wycinki drewna
do Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Zgorzelcu przy ul.
Henrykowskiej 4,
q) certyfikaty i karty gwarancyjne producentów na urządzenia zamontowane
w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
r) w przypadku zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego
projektu i warunków pozwoleń na budowę, Wykonawca dołączy kopie
rysunków z naniesionymi zmianami i uzupełniającym opisem, w takim
przypadku oświadczenie Kierownika budowy powinno być zatwierdzone przez
projektanta, inspektora nadzoru odpowiedniej branży i Koordynatora zespołu
nadzoru inwestorskiego,
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3)

4)

5)

6)

7)

s) inne wymagane przepisami protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych
przez Wykonawcę badań i sprawdzeń nie wymienione w niniejszym punkcie,
o które wystąpi Koordynator zespołu nadzoru inwestorskiego.
Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o której
mowa w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu, w dwóch egzemplarzach w terminie,
o którym mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy. Nie przekazanie Zamawiającemu
kompletnej, a także w określonym terminie przedmiotowej dokumentacji będzie
skutkowało odmową przystąpienia do odbioru ostatniego etapu dot. robót
budowlanych.
Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu niniejszej umowy:
a) wykonanie na swój koszt i we własnym zakresie projektu tymczasowej
organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robót wraz ze wszelkimi koniecznymi
uzgodnieniami i zgłoszeniami. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia prac w trakcie ich wykonywania,
b) uzyskanie z Wydziału Infrastruktury, Środowiska i Spraw Mieszkaniowych
Urzędu Miasta Zgorzelec, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
c) pisemne powiadomienie o wykonywanych pracach wszelkich instytucji
używających oraz obsługujących urządzenia i instalacje podziemne i naziemne,
w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje niezbędnych adaptacji
i prac w obrębie terenu budowy, które są konieczne i wymagane ze względu na
charakter robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
Wykonawca winien ułatwić przeprowadzenie wymienionych wyżej prac i ściśle
współpracować z tymi instytucjami oraz wykonawcami,
d) dokonanie z upoważnienia Zamawiającego wszelkich niezbędnych formalności
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w zakresie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.
W terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy opracowanie
i przedstawienie do akceptacji Koordynatorowi zespołu nadzoru inwestorskiego,
Programu zapewnienia jakości (PZJ). W programie należy określić zamierzony
sposób wykonania robót budowlanych, możliwości techniczne, kadrowe i plan
organizacji gwarantujący wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
z dokumentacją projektową oraz wydanymi decyzjami.
Po zakończeniu realizacji robót budowlanych i ich protokolarnym odbiorze,
zgodnie z zapisami § 8 niniejszej umowy, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
obiektu w zakresie wykonanego przedmiotu niniejszej umowy.
Wystąpienie i uzyskanie z upoważnienia Zamawiającego decyzji pozwolenia na
wycinkę drzew kolidujących z wykonaniem robót stanowiącym przedmiot
niniejszej umowy. Drzewa objęte przedmiotową decyzją Wykonawca zobowiązany
jest wyciąć oraz usunąć korzenie na własny koszt. Pozyskane z wycinki drewno
Wykonawca zobowiązany jest posortować i dostarczyć do Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta w Zgorzelcu, przy ul. Henrykowskiej 4, a następnie
przekazać Zamawiającemu dokument potwierdzający jego dostarczenie.
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8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)
19)

20)

W przypadku wskazania w decyzji pozwolenia na wycinkę drzew, konieczności
dokonania nasadzeń zastępczych, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania
tych nasadzeń w ramach przedmiotu niniejszej umowy, bez dodatkowego
wynagrodzenia.
Wystąpienie z upoważnienia Zamawiającego do TAURON DYSTRYBUCJA S. A.
w celu wznowienia warunków, zawarcia umowy przyłączeniowej do sieci
dystrybucyjnej i dokonanie zgłoszenia gotowości instalacji.
Wykonanie na swój koszt projektu, uzgodnienia i wprowadzenia oznakowania
turystycznego (PTTK) oraz docelowej organizacji ruchu po uprzednim jej
uzgodnieniu i uzyskaniu wymaganych pozwoleń.
Wszelkie prace wykonywane w miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z innymi
przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturą nadziemną
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt uzgodnić
z właścicielami lub zarządcami ww. infrastruktury.
Zapewnienie na swój koszt pełnej obsługi geodezyjnej, geotechnicznej oraz
laboratorium.
Zabezpieczenie terenu budowy, zagospodarowanie i należyte utrzymanie zaplecza
budowy, bez wprowadzania utrudnień dla mieszkańców budynków sąsiadujących
z terenem budowy.
Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód, składowanie
materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach oraz w należytym porządku,
usuwanie zbędnych przedmiotów z jego terenu.
Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób trzecich w obrębie
placu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy od
chwili jego przejęcia.
Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem wymagań dotyczących
bezpieczeństwa ruchu (obejmujące również poruszanie się po terenie budowy) oraz
z uwzględnieniem zasad oraz przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także
przepisów bhp i ppoż.
Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.
Zapoznanie się z warunkami realizacji robót budowlanych, tj. z istniejącymi
przeszkodami i kolizjami widocznymi, składowaniem materiałów, podłączeniami
do mediów zasilających.
Prowadzenie wszelkich robót zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami,
uzgodnieniami, opiniami oraz decyzjami.
Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego na piśmie o wszelkich
okolicznościach, które mogą przeszkodzić planowanemu i prawidłowemu
wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z materiałów własnych, które powinny
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonym do obrotu
i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
z dnia 07 lipca 1994r. oraz wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej
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21)

22)

23)

24)

25)
26)
27)

28)

29)

i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, o których mowa w § 1
ust. 5 niniejszej umowy. Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę
muszą być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów
wymienionych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz
mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również
świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa.
Uzyskanie akceptacji materiałów, przed ich wbudowaniem, od Inspektorów
nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branży. Ponadto wszelkie zmiany
technologii, materiałów, kolizje z innymi sieciami oraz inne czynności mogące
mieć wpływ na wykonywane roboty budowlane Wykonawca będzie zobowiązany
także uzgodnić z Zamawiającym lub Inspektorem nadzoru inwestorskiego
odpowiedniej branży.
Ponoszenie odpowiedzialności za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót.
Przeprowadzanie pomiarów i badań materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacjach projektowych, o których mowa w § 1 ust. 5
niniejszej umowy.
Uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Koordynatora zespołu
nadzoru inwestorskiego, bądź na każde wezwanie Zamawiającego. W radach
budowy ze strony Wykonawcy powinni uczestniczyć Kierownicy budowy i robót,
Wykonawca bądź jego przedstawiciel prawny.
Zgłaszanie obiektów i robót do odbiorów, zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Prowadzenie dzienników budowy.
Prowadzenie dzienniczka pogodowego, w przypadku wystąpienia niesprzyjających
warunków atmosferycznych powodujących konieczność zmiany terminu realizacji
niniejszej umowy.
Powstałe podczas prowadzenia prac wytworzone odpady Wykonawca
zobowiązany jest wywieźć i unieszkodliwić we własnym zakresie i na własny koszt
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, ustawą z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu potwierdzenia zagospodarowania odpadów lub przekazania
odpadów właściwym podmiotom, które posiadają zezwolenie na zbieranie
odpadów lub zezwolenie na prowadzenie odpadów.
Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po
zakończeniu prac, lecz nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
dokonania odbioru końcowego.
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30) Przeprowadzenie raz w roku, w okresie gwarancji przeglądu gwarancyjnego.
Zamawiający o powyższych czynnościach zawiadomi Wykonawcę w formie
pisemnej. Na 30 dni przed zakończeniem podstawowych okresów gwarancji jakości
i rękojmi, o których mowa w § 7 niniejszej umowy oraz po usunięciu wszystkich
ujawnionych w tym okresie wad i usterek, Strony umowy sporządzą protokół
odbioru pogwarancyjnego. Protokół ten zawierający potwierdzenie należytego
spełnienia
warunków
gwarancji
będzie
stanowił
podstawę
do
zwolnienia/zwrócenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
31) Zabezpieczenie Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, postępowaniom
odszkodowawczym i kosztom, jakie mogą powstać wskutek prowadzonych robót
lub w związku z zakłóceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie
w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich
powstania – Wykonawca zobowiązany jest zrekompensować Zamawiającemu
poniesione z tego tytułu koszty lub straty.
32) W przypadku przerwania robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest we
własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć front robót przed ewentualnymi
uszkodzeniami i degradacją już wykonanych robót, a także zabezpieczyć plac
budowy. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w czynnościach sporządzenia
protokołu inwentaryzacji robót w toku.
33) Zapewnienie, aby zgłoszony przez Wykonawcę Kierownik budowy oraz kierownik
robót byli obecni na terenie budowy w trakcie realizacji robót. W przypadku
nieusprawiedliwionej nieobecności na placu budowy Kierownika budowy lub
kierownika robót Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną,
zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 pkt. 1 lit. s) niniejszej umowy oraz/lub odstąpić od
niniejszej umowy zgodnie z zapisami § 12 ust. 1 pkt. 7 niniejszej umowy.
34) Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda objęte przedmiotem niniejszej
umowy, obejmuje wykonanie wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania zabudowanych urządzeń.
2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, wykona i zamontuje
trwale w gruncie 1 tablicę informacyjną zawierającą: logotypy programu wraz
z symbolem Unii Europejskiej, nazwę funduszu z którego współfinansowany jest
przedmiot niniejszej umowy, tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, główny
cel inwestycji oraz tytuł projektu. Znaki i informacje umieszczone na przedmiotowej
tablicy muszą być czytelne oraz wykonane przy użyciu czcionki Calibri.
W dniu podpisania niniejszej umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór
dotyczący wykonania tablicy informacyjnej, zgodnie z którym Wykonawca
zobowiązany będzie ją wykonać, przy uwzględnieniu poniższych danych:
1) Tablica informacyjna zostanie wykonana i umieszczona w widocznym miejscu,
począwszy od pierwszego dnia prac związanych z realizacją przedmiotu niniejszej
umowy, zgodnie z poniższymi wymogami:
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a) min. wymiary tablicy: wys. 70 cm x szer. 90 cm,
b) druk cyfrowy w kolorze na folii, odporny na warunki atmosferyczne
i promieniowane UV,
c) materiał podkładowy pod wydruk – blacha aluminiowa gr. min. 2,00 mm,
d) konstrukcja usztywniająca tablice powinna być wykonana z kształtownika
stalowego, spawana oraz zabezpieczona antykorozyjnie,
e) tablica z wydrukiem nitowana do konstrukcji usztywniającej.
2) Miejsce montażu tablicy zostanie wskazane przez Zamawiającego w dniu
przekazania placu budowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać, przez cały okres realizacji niniejszej umowy,
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, na sumę
gwarancyjną w wysokości odpowiadającej co najmniej wartości niniejszej umowy oraz
ubezpieczenie ryzyk budowlanych i sprzętu. Kopię dowodu zawarcia umowy/umów
ubezpieczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem, Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy, celem
jej zatwierdzenia przez Koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
zobowiązuje się do utrzymania ciągłości wymaganego ubezpieczenia OC oraz ryzyk
budowlanych i sprzętu. W przypadku wygaśnięcia wyżej wymienionych ubezpieczeń
od odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk budowlanych i sprzętu, Wykonawca
zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu dokumentów stanowiących ich
kontynuację, w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia kontynuacji
ubezpieczenia.
§6
1. Obowiązki Zamawiającego:
1) Przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania
niniejszej umowy. W dniu protokolarnego przekazania placu budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy dzienniki budowy oraz inne dokumenty
niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
2) Przekazanie 1 (jednego) egzemplarza dokumentacji projektowej, o której mowa
w § 1 ust. 5 niniejszej umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania
niniejszej umowy.
§7
1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na zrealizowany
przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy i zastosowane do
realizacji niniejszej umowy materiały i urządzenia na okres ……. miesięcy licząc od
dnia podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru przedmiotu niniejszej
umowy z klauzulą „odbieram”, o którym mowa w § 8 ust. 5 niniejszej umowy.
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2.

Wykonawca, w dniu podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru
przedmiotu niniejszej umowy z klauzulą „odbieram”, przekaże Zamawiającemu
gwarancje jakości w formie pisemnej z podaniem terminów upływu gwarancji.

3.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do usunięcia
wszelkich wad i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy oraz
zastosowanych do realizacji niniejszej umowy materiałów i urządzeń w terminie
………. dni roboczych.

4.

O istnieniu wad i usterek Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę
w formie pisemnej.

5.

W przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji
i rękojmi, w terminie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający
obciąży Wykonawcę karą umowną zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 pkt 1 lit. f) niniejszej
umowy.

6.

W przypadku nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad i usterek stwierdzonych
w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą umowną
zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 1 lit. g) niniejszej umowy.

7.

W przypadku wystąpienia wad i usterek, okres gwarancji, w zakresie dokonanej
naprawy, biegnie na nowo od daty ich usunięcia.

8.

W przypadku wystąpienia wad i usterek materiałów i urządzeń zastosowanych do
realizacji niniejszej umowy, w okresie gwarancji i rękojmi, okres gwarancji i rękojmi
biegnie na nowo od daty ich wymiany.

9.

Zamawiający uprawniony będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie
od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

10. W przypadku dokonania nasadzeń zastępczych, zgodnie z zapisami § 5 ust. 1 pkt 7
niniejszej umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji na
dokonane nasadzenia licząc od dnia podpisania bezusterkowego końcowego protokołu
odbioru przedmiotu niniejszej umowy z klauzulą „odbieram”.
11. W przypadku gdy nasadzone drzewa lub krzewy utracą żywotność przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany
jest do dokonania nowych nasadzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
w ramach udzielonej gwarancji.
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12. W przypadku dokonania nowych nasadzeń, okres gwarancji biegnie na nowo od daty
ich nasadzenia.
13. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, o której mowa
w ust. 11 niniejszego paragrafu, jeżeli wykaże, iż nieprawidłowości powstały
z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności z powodu
uszkodzenia nasadzonych drzew lub krzewów przez osoby trzecie.
14. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do powiadomienia
Zamawiającego w formie pisemnej o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3) ogłoszeniu upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy.
§8
1.

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających wpisem do dzienników
budowy, jednocześnie zawiadamiając o tej gotowości Koordynatora zespołu nadzoru
inwestorskiego. Koordynator lub inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiedniej
branży dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty
zgłoszenia gotowości do odbioru. Z odbioru robót zanikających sporządzany jest
protokół.

2.

Rozliczenie odbiorów częściowych robót budowlanych oraz odbioru końcowego
przedmiotu niniejszej umowy następować będzie w terminach wynikających
z harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej
umowy. Przez odbiór częściowy należy rozumieć odbiór części robót budowlanych.

3.

Wykonawca będzie zgłaszać gotowość do odbioru częściowego robót budowlanych,
w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty zakończenia wykonania części robót, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej
umowy. Zamawiający przystąpi do odbioru częściowego robót budowlanych w ciągu
5 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich
odbioru, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. Procedura odbiorowa trwać
będzie 7 dni roboczych, liczonych od dnia rozpoczęcia odbioru. Dokonanie odbioru
częściowego następuje z chwilą podpisania przez Strony protokołu częściowego
odbioru robót z klauzulą „odbieram”.

4.

Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru ostatniego etapu dot. robót budowlanych,
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę
prawidłowości wykonanych robót budowlanych, w szczególności kompletną
dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2 niniejszej umowy.
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Nie przekazanie Zamawiającemu przedmiotowych dokumentów będzie skutkowało
odmową przystąpienia do odbioru ostatniego etapu dot. robót budowlanych.
5.

Odbiór końcowy przedmiotu niniejszej umowy zostanie dokonany po zakończeniu
przez Wykonawcę realizacji całości robót budowlanych stanowiących przedmiot
niniejszej umowy oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie
obiektu w zakresie wykonanego przedmiotu niniejszej umowy. Dokonanie odbioru
końcowego przedmiotu niniejszej umowy nastąpi z chwilą podpisania przez Strony
bezusterkowego końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy z klauzulą
„odbieram”. Dzień podpisania przedmiotowego protokołu jest dniem zakończenia
realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy.

6.

W przypadku, gdy w trakcie czynności odbiorowych, o których mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu, Zamawiający stwierdzi, że roboty budowlane będące
przedmiotem odbioru nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub
z powodu wystąpienia istotnych wad i usterek uniemożliwiających korzystanie
z przedmiotu odbioru, może przerwać odbiór tych robót wyznaczając Wykonawcy
termin do wykonania tych robót lub usunięcia wad i usterek, uwzględniający ich
złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności
odbioru. Zaistnienie powyższych sytuacji należy opisać w treści protokołu.

7.

W przypadku, gdy w trakcie czynności odbiorowych, o których mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu, Zamawiający stwierdzi, że roboty budowlane będące
przedmiotem odbioru posiadają nieistotne wady, które nie uniemożliwiają
prawidłowej eksploatacji przedmiotu odbioru, wówczas Zamawiający dokona odbioru
tych robót z zachowaniem uprawnień z tytułu nienależytego wykonania umowy
przez Wykonawcę oraz wynikających z rękojmi za wady. W takiej sytuacji
w protokole zostaną zawarte uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego co do jakości
wykonanych robót, w tym wykaz ujawnionych wad i usterek wraz ze wskazaniem
terminu na ich usunięcie oraz oświadczenie Wykonawcy w zakresie tych uwag
i zastrzeżeń.

8.

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, w tym odmówi ich usunięcia lub dokona ich usunięcia
nieprawidłowo, a dzieło nadal będzie wadliwe, Zamawiający może odstąpić od
niniejszej umowy zgodnie z zapisem § 12 ust. 1 pkt. 4 niniejszej umowy.

9.

W czynnościach odbiorowych powinni uczestniczyć również: Wykonawca bądź jego
przedstawiciel prawny oraz Kierownik budowy.
§9

1. Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą
stosowane następujące kary umowne:
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1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 1
niniejszej umowy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §
4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy;
b) za opóźnienie w wykonaniu danego etapu robót budowlanych, określonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do
niniejszej umowy - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §
4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po
upływie terminu, określonego odpowiednio na wykonanie danego etapu robót
budowlanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, z zastrzeżeniem, iż
w przypadku przekroczenia terminu na realizację przedmiotu niniejszej umowy,
określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, będą miały zastosowanie zapisy ust. 1
pkt 1 lit. a niniejszego paragrafu;
c) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie obiektu
w zakresie wykonanego przedmiotu niniejszej umowy - w wysokości 0,05%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy
dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu, określonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym na dostarczenie przedmiotowego
pozwolenia na użytkowanie;
d) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego,
zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 niniejszej umowy – w wysokości 800,00 zł brutto, za
każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu wskazanego
w § 3 ust. 2 niniejszej umowy;
e) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorach częściowych
robót budowalnych w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§ 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po
upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, zgodnie z zapisami § 8
ust. 7 niniejszej umowy;
f) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi
w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 3 niniejszej umowy w wysokości 0,05%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy
dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu wskazanego w § 7 ust.
3 niniejszej umowy;
g) za nieusunięcie lub niewłaściwe usunięcie wad i usterek stwierdzonych
w okresie gwarancji i rękojmi – każdorazowo w wysokości 1.000,00 zł brutto;
h) za niedopełnienie obowiązku wynikającego z § 5 ust. 3 niniejszej umowy,
w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego, po
upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami § 5 ust.
3 niniejszej umowy;
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i) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom, każdorazowo w wysokości 10.000,00 zł brutto;
j) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od
dnia następnego po upływie terminu określonego w umowie o podwykonawstwo;
k) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub
projektu jej zmiany, zgodnie z zapisami § 11 ust. 3 niniejszej umowy, każdorazowo
w wysokości 5.000,00 zł brutto;
l) każdorazowo, za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub jej zmiany, w wysokości
500,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie
terminu określonego w § 11 ust. 7 niniejszej umowy;
m)każdorazowo, za nieuwzględnienie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 4 pkt 2 niniejszej
umowy, w wysokości 500,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia
następnego, po upływie terminu określonego w § 11 ust. 5 niniejszej umowy;
n) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy, który nie został zgłoszony
Zamawiającemu, każdorazowo w wysokości 50.000,00 zł brutto;
o) za dopuszczenie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcę lub
dalszych podwykonawców przed zawarciem z nimi umowy o wykonanie robót
budowlanych, której projekt został zaakceptowany przez Zamawiającego każdorazowo w wysokości 15.000,00 zł brutto;
p) w przypadku, gdy Zamawiający poweźmie informację o niespełnieniu przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy
o pracę osób, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający
uprawniony będzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej - w wysokości
800,00 zł brutto za każdy taki przypadek;
q) za zwłokę w przedstawieniu oświadczenia o zatrudnionych pracownikach,
o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy lub dokumentów, o których mowa
w § 2 ust. 5 niniejszej umowy - w wysokości 300,00 zł brutto za każdy dzień
zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego odpowiednio
w § 2 ust. 3 lub w § 2 ust. 5 niniejszej umowy;
r) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy lub kierownika robót będzie
wykonywała inna osoba niż wskazana przez Wykonawcę w wykazie osób,
stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, lub inna osoba niż wskazana
w wyniku dokonania zmiany, zgodnie z zapisami § 10 ust. 2 pkt 4 niniejszej
umowy - każdorazowo w wysokości 3.000,00 zł brutto – za każdą osobę;
s) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności Kierownika budowy
lub kierownika robót w trakcie wykonywania robót budowlanych – każdorazowo
w wysokości 1.000,00 zł brutto za zaistnienie takiej sytuacji;
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t) z tytułu odstąpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;
u) za każde inne niż wskazane w pkt 1 lit. a) – t) niniejszego ustępu, stwierdzone
przez Zamawiającego, nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy, o którym
mowa w § 1 niniejszej umowy lub niewywiązywanie się z obowiązków
wynikających z niniejszej umowy - w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z wyłączeniem zaistnienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zgodnie
z zapisami § 12 ust.1 pkt. 1 niniejszej umowy.
3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu nie pokrywa
całej poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego.
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała postanowienia
niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą
z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary przez wykonawcę
może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy.
5. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiający poniesie szkodę nie objętą karą umowną może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.
§ 10
1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności, przy uwzględnieniu postanowień art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy
w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) Zaistnienia okoliczności niezależnych od stron umowy, uniemożliwiających
terminową realizację przedmiotu niniejszej umowy, a w szczególności:
a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy
administracji decyzji, zezwoleń itp., a także odmowa wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwoleń. Wykonawca będzie zobowiązany do
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przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających powyższą
okoliczność;
b) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością
dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje
realizację określonego rodzaju robót;
c) wstrzymanie robót przez uprawnione do tego organy w okolicznościach, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy;
e) działania siły wyższej; za siłę wyższą uznaje się okoliczności o charakterze
zewnętrznym, mające nadzwyczajny charakter, nie dające się przewidzieć, oraz
którym nie można zapobiec; w szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzęsienia ziemi) lub nadzwyczajne
zaburzenia życia zbiorowego (np. wojna, stan wyjątkowy, ogłoszenie stanu klęski
żywiołowej); nie uznaje się za siłę wyższą strajku, wzrostu cen materiałów,
wyrobów, urządzeń lub usług;
f) inne niż wymieniona (siła wyższa) zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do
przewidzenia i do zapobieżenia uniemożliwiające wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacją projektową, w szczególności wystąpienie
nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych (w
szczególności niewypały i niewybuchy) oraz konieczność wykonania dodatkowych
badań, wymogów konserwatorskich lub prac restauratorskich;
g) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających
prawidłowe wykonanie robót budowlanych w szczególności z powodu technologii
realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagające
konkretnych warunków atmosferycznych, jeśli konieczność wykonania prac w tym
okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność;
h) wystąpienie konieczności wykonania niezbędnych robót budowlanych w obrębie
terenu budowy przez wszelkie instytucje obsługujące urządzenia oraz instalacje
podziemne i naziemne, mające wpływ na termin realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.
2) Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 3 ust. 6
niniejszej umowy:
a) w przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami
pkt 1 niniejszego ustępu;
b) wystąpienia przyczyn technicznych lub technologicznych bądź wynikających
z organizacji procesu inwestycyjnego, nie mających wpływu na termin realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.
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3) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych:
a) zaprzestanie produkcji lub wycofanie z rynku materiałów lub urządzeń wskazanych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót;
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających
na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu niniejszej umowy lub
umożliwiającego uzyskania lepszej jakości robót;
c) pojawianie się w nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót,
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;
d) konieczność wykonania przedmiotu niniejszej 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 niniejszej umowy.
4) Zmiana osób wskazanych w wykazie osób, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej
umowy:
a) Zamawiający dopuszcza zastąpienie osób wskazanych w wykazie osób,
stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, innymi osobami o co najmniej
takich samych kwalifikacjach jak określone w Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiającej
wykonywanie umowy przez Wykonawcę za pomocą osób wskazanych w wykazie
osób, w tym długotrwałej choroby i śmierci i jedynie pod warunkiem uzyskania
zgody Zamawiającego na tę zmianę;
b) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Kierownika budowy
i kierownika robót, jeżeli uzna, iż nie wykonują oni swoich obowiązków
wynikających z odpowiednich przepisów, na inne osoby o co najmniej takich
samych kwalifikacjach jak określone w Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
3. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a)
niniejszego paragrafu będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie pisemnej
i właściwie umotywowanej, potwierdzonej przez każdą ze stron umowy, w terminie do
7 dni od dnia wystąpienia przesłanki do wprowadzenia takiej zmiany.
W takim przypadku strony ustalają nowe terminy wykonania umowy, z tym że okres
przesunięcia terminu wykonania niniejszej umowy równy będzie okresowi trwania
przyczyny opóźnienia.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu mogą być dokonane
tylko za zgodą Zamawiającego, w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę
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materiałów lub urządzeń o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
5. Jeżeli w trakcie realizacji prac zaistnieje konieczność realizacji robót dodatkowych nie
objętych zamówieniem podstawowym, Wykonawca powinien dokonać wyceny tych
robót za pomocą kosztorysu szczegółowego sporządzonego w oparciu o czynniki
cenotwórcze obowiązujące w danym momencie na terenie Dolnego Śląska. Kosztorys
na roboty dodatkowe Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć w celu sprawdzenia
przez Koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego i zatwierdzenia przez
Zamawiającego.
§ 11
1. Strony ustalają, że część przedmiotu niniejszej umowy może być wykonana przez
podwykonawców, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, a także zgodnie
z oświadczeniem złożonym na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do
niniejszej umowy. Dokument ten stanowi integralną część niniejszej umowy.
2. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty
budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym
przez zamawiającego wykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą),
a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między
podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo jest zobowiązany w trakcie realizacji niniejszej umowy do
przedłożenia zamawiającemu, celem akceptacji, projektu zawieranej umowy
o podwykonawstwo robót budowlanych, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy
o podwykonawstwo robót budowlanych należy przedłożyć nie później niż w terminie
do 5 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy lub w terminie do 5 dni
roboczych od dnia wystąpienia przesłanki do zawarcia umowy z podwykonawcą lub
dalszymi podwykonawcami.
4. Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych, licząc od dnia przedłożenia projektu
umowy, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, zgłasza w formie pisemnej
zastrzeżenia do projektu umowy, której przedmiotem są roboty budowlane
w szczególności, jeżeli:
1) nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
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potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej.
5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy,
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy
z naniesionymi poprawkami w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich przekazania
przez Zamawiającego.
6. Brak w formie pisemnej zastrzeżeń Zamawiającego do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, uważa
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
7. W terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo robót
budowlanych, zgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem, strona
zlecająca podwykonawcy wykonanie części zamówienia jest zobowiązana przekazać
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy.
8. Zamawiający w terminie do 4 dni roboczych może wnieść w formie pisemnej sprzeciw
do zawartej umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, której poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię przekazano, jeśli nie spełnia ona wymagań określonych
w ust. 4 niniejszego paragrafu. Brak w formie pisemnej sprzeciwu Zamawiającego
w terminie, o którym mowa powyżej, będzie uznane za akceptację przedłożonej
umowy dotyczącej podwykonawstwa robót budowlanych.
9. Zapisy ust. 7 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku zmian do
zawartych umów o podwykonawstwo robót budowlanych, dokonywanych
np. w formach aneksów.
10. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, jego przedstawicieli lub pracowników
w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami
samego Wykonawcy.
11. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku
Zamawiającego, za zleconą do wykonania część przedmiotu niniejszej umowy.

do

12. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty
wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą lub
dalszymi podwykonawcami.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap
I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V”

strona 73 z 81

WZP.271.1.17.2019
13. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie z podwykonawcą lub dalszymi
podwykonawcami w szczególności zapisy dotyczące:
1) zakresu robót powierzonych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
2) terminu wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom,
3) terminu płatności faktur nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej.
4) kwoty wynagrodzenia za roboty budowlane.
14. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich
informacji dotyczących podwykonawców.
15. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynikająca z braku
podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów, o których mowa
w § 3 niniejszej umowy.
16. Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie muszą być sporządzone w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie
do 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jako niepodlegający
niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.
18. Wykonawca, w trakcie realizacji niniejszej umowy może zmienić albo zrezygnować
z podwykonawcy wskazanego w ofercie, na którego zasoby powoływał się w celu
spełniania warunków udziału w postępowaniu, na poniższych warunkach:
1) w przypadku zmiany podwykonawcy – Wykonawca obowiązany jest wykazać
Zamawiającemu poprzez złożenie oświadczeń oraz dokumentów wymaganych w
trakcie prowadzonego postępowania, że proponowany inny podwykonawca:
a) spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia
b) nie podlega wykluczeniu;
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2) w przypadku rezygnacji z podwykonawstwa – Wykonawca obowiązany jest
wykazać Zamawiającemu poprzez złożenie oświadczeń oraz dokumentów
wymaganych w trakcie prowadzonego postępowania, iż samodzielnie spełnia
warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
19. Wykonawca, może w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy powierzyć
wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy. W takim przypadku
Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia oświadczeń oraz
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymaganych w trakcie
prowadzonego postępowania, wobec tego podwykonawcy.
20. W przypadku, o którym mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, jeżeli Zamawiający
stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca zobowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
21. W przypadkach, o których mowa w ust. 18 i 19 niniejszego paragrafu zastosowanie
będą miały zapisy ust. od 3 do 16 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, iż
Wykonawca w dacie przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo zobowiązany
jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty potwierdzające
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia wymagane w trakcie prowadzonego postępowania wobec
Wykonawcy lub podwykonawcy.
22. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonywania części
przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.
23. Powierzenie wykonania części przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy.
24. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub
wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi
należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych
robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie
na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap
I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V”

strona 75 z 81

WZP.271.1.17.2019
budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.
25. Wykonawca może korzystać przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy
z podwykonawców na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie i za zgodą
Zamawiającego.
26. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wobec dalszych podwykonawców,
a także odpowiednio do zmian zawieranych umów podwykonawczych oraz do zmian
zakresu zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawców,
z zastrzeżeniem, iż wobec dalszych podwykonawców nie mają zastosowania zapisy
ust. od 18 do 21 niniejszego paragrafu.
§ 12
1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym i pozostałych paragrafach
niniejszej umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących
przypadkach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;
2) w przypadku wszczęcia postępowania o ogłoszenie upadłości lub likwidacji wobec
Wykonawcy lub dokonania zajęcia majątku Wykonawcy;
3) w przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy w terminie do 7 dni roboczych, od dnia przekazania placu budowy lub
przerwania wykonywania robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny,
a przerwa ta będzie trwała dłużej niż 7 dni roboczych. W takim przypadku
Zamawiający wezwie Wykonawcę, aby w terminie do 3 dni roboczych od
otrzymania pisemnego wezwania wypełnił nałożone na niego obowiązki. Po
bezskutecznym upływie 3-dniowego terminu Zamawiający może odstąpić od
niniejszej umowy;
4) w przypadku nienależytego realizowania przedmiotu niniejszej umowy przez
Wykonawcę, w szczególności poprzez naruszanie obowiązków określonych
w niniejszej umowie, Zamawiający wezwie Wykonawcę, aby w ciągu 3 dni
roboczych od otrzymania pisemnego wezwania wypełnił nałożone na niego
obowiązki. Po bezskutecznym upływie 3-dniowego terminu Zamawiający może
odstąpić od niniejszej umowy;
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5) w przypadku dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;
6) w przypadku skierowania do kierowania robotami innych osób niż wskazane
w wykazie osób, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy lub innych osób
niż wskazanych w wyniku dokonania zmiany, zgodnie z zapisami § 10 ust. 2 pkt 4
niniejszej umowy;
7) w przypadku stwierdzenia co najmniej 3-krotnej nieusprawiedliwionej nieobecności
kierownika budowy lub kierownika robót na budowie w trakcie wykonywania prac;
8) w przypadku wystąpienia zwłoki w realizowaniu przedmiotu niniejszej umowy,
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w takim stopniu, że będzie
uprawdopodobnione, iż Wykonawca nie wykona robót budowlanych
w terminach wynikających z zapisów § 3 niniejszej umowy;
9) w przypadku, gdy kwota zaległości płatniczych wobec podwykonawcy lub dalszych
podwykonawców przekroczy 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.
1 niniejszej umowy;
10) w przypadku, gdy Wykonawca nie zawrze umowy z ujawnionym podwykonawcą
zgodnie z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego;
11) w przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejszej umowy
podwykonawców lub dalszych podwykonawców bez zawartej umowy
o podwykonawstwo. Odstąpienie od umowy w następstwie uchylania się od
powyższego obowiązku nie pozbawia Zamawiającego uprawnienia do dochodzenia
kar umownych, o których mowa w § 9 niniejszej umowy.
12) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszych
podwykonawców wymogów określonych w § 2 niniejszej umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli
Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystąpienia do odbioru
częściowego robót budowlanych.
3.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.

W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie do 7 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy
udziale Koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości
wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie
uzgodnionym na swój koszt;
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5.

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych
oraz robót zabezpieczających, a Zamawiający przy udziale Koordynatora zespołu
nadzoru inwestorskiego dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych;
4) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych usunie
z terenu budowy urządzenie zaplecza oraz materiały przez niego dostarczone.
W przypadku ich nie usunięcia we wskazanym terminie Zamawiającemu
przysługuje prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty,
które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

6.

Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna
z następujących okoliczności:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy
Pzp.;
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.;
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający
udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

7.

W przypadku, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 13

1.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. ………… zł
brutto, zostało wniesione przed zawarciem niniejszej umowy w formie ……………,
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

2.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, a w szczególności z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej,
kar umownych, rękojmi za wady robót budowlanych.
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3.

Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w następujący sposób:
1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
zgodnie z zapisami § 8 niniejszej umowy.
2) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie
terminu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady

4.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca może dokonać
zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form dopuszczonych przez ustawę
Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia
będzie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokości oraz będzie odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5.

W przypadku przesunięcia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie
z postanowieniami określonymi w § 10 ust. 2 pkt. 1 i § 10 ust. 2 pkt 2 lit. a) niniejszej
umowy, Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w formach innych niż pieniądz, będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu
dokument gwarancji lub poręczenia przedłużający termin ważności zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania aneksu do zawartej
umowy z Wykonawcą.

6.

W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy, którego okres
przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres,
a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat,
z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7.

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.
§ 14

1.

Wszelkie sprawy sporne wynikające z umowy lub z nią związane zostaną
rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986
ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2016r.
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o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. z 2016r. poz. 1020 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, o ile przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej oraz inne
akty prawne mające wpływ na należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
3. Jeżeli w niniejszej umowie użyty został zwrot „dni robocze” należy przez to rozumieć
dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy.
4. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku bankowego,
o którym mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy wymaga sporządzenia aneksu do
niniejszej umowy pod rygorem nieważności.
§ 15
1. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, tj. 3 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Integralną część umowy stanowią niżej wymienione dokumenty:
1) Formularz ofertowy,
2) Wykaz osób,
3) Szczegółowy opis przedmiotu niniejszej umowy,
4) Oświadczenie o zatrudnianiu osób na umowę o pracę,
5) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
– stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

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

.................................................
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Załącznik Nr 1 do umowy nr ………… z dnia ………..
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na umowę o pracę
Pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy (podwykonawcy/dalszego podwykonawcy):

Dotyczy zadania pn. „Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu
Przygoda z Nysą etap V”.
Oświadczam, iż zgodnie z zapisami § 2 umowy nr ………. z dnia ………. zatrudniam na
podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy Kodeks pracy następującą/e osobę/y:

Lp.

Imię i nazwisko

_________________________
Miejscowość, data

Okres zatrudnienia
od do

Opis czynności wykonywanych
przez osobę

_____________________________
Podpis i pieczątka osoby uprawnionej
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