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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENA

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony przeprowadzony zgodnie z postawieniami art.
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 oraz 2016 r. poz. 831 i 996) zwanej dalej u Pzp.
Nazwa zadania:

Budowa oświetlenia starej drogi od skrzyżowania na Nieborów do
drogi wojewódzkiej w m. Hyżne
CPV:

31527200-8

Z A T W I E R D Z O N O:
Hyżne dnia 23.08.2017 r.

Krystyna Wojtyło
Wójt Gminy Hyżne
(podpis na oryginale)
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Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) Załącznik nr 1: Formularz oferty.
2) Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1
ustawy Pzp dotyczące spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
3) Załącznik nr 3: Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1
ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
4) Załącznik nr 4: Wykaz robót
5) Załącznik nr 5: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp
6) Załącznik nr 6: Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego

7) Załącznik nr 7 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
8)

Załącznik nr 8: Wzór umowy.

9)

Załącznik nr 9– Projekt budowlany, przedmiar robót
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1. Informacje ogólne
1.1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej instrukcji mają zastosowanie przepisy u
Pzp oraz obowiązujące przepisy wykonawcze do ustawy.
1.2. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści SIWZ
lub specyfikacją.
2. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Zamawiający:
Gmina Hyżne
36-024 Hyżne 103
Tel. 17 23 045 60
Fax: 17 22 950 01

hyzne.pl
www.bip.hyzne.pl

3. Tryb udzielenia zamówienia
3.1 Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust 8 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej.
3.2 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego
Urzędu Zamówień Publicznych oraz opublikowane:



na stronie internetowej adres: www.bip.hyzne.pl
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

w zakładce przetargi

3.2 Specyfikacja (SIWZ) została zamieszczona i udostępniona na stronie www.bip.hyzne.pl
(BIP) od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych.
3.3 Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.
4. Opis przedmiotu zamówienia

Budowa oświetlenia starej drogi od skrzyżowania na Nieborów do
drogi wojewódzkiej w m. Hyżne
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Zakres robót obejmuje:
- Przewody AsXSn 4x35+25 mm² -592 m
- Przewody AsXSn 4x 35 mm ²( nawiązanie do istniejącego słupa 63/0/3) – 22 m
- Przewody AsXSn 4x 50 mm² ( zasilanie proj SSO -3 na istn. Słupie 1/AB/2) 8 m
- Słupy oświetleniowe, złącza i oprawy
Słupy wirowane:
E-12/6 – 1 szt.
Wysięgnik promieniowy W-0/1 długości 1,0 m – 13 szt
Wysokość montażu punktu świetlnego ok 9 m pod przewodami linii nN
- Płyta stopowa 0,3 x 0,3 m – 1 szt
- Szafa oświetleniowa SSO -3 o gabarytach ZK -3 – 1 szt
- Złącze słupowe ZKS – 2 – 1 szt.
- oprawy słupowe nie gorsze niż SGP 340 -100 W, ochrona dla komory optycznej IP 65 lub
lepsza, z systemem wyrównywania ciśnienia ( sealsafe) pomiędzy komorą optyczną a
otoczeniem, odporność na zasysanie brudu i kurzu, szczelność komory osprzętu IP 44 lub
lepsza, klosz antywandalowy o odporności nie mniejszej niż IK 08, obudowa aluminiowa, w II
klasie izolacji, z automatyczną redukcją mocy – 13 szt.
Ogranicznik przepięć i inne:
- ograniczniki przepięć SE 45.366 Ap -5 – 18 szt.
- oprawa bezpiecznikowa BZO- 3 – 13 szt.
- wkładka topikowa 6 A

Roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarami robót i projektem robót.
1. Wykonawca zobowiązuje się na przekazanym mu terenie budowy:
1) chronić
mienie oraz zabezpieczać
nieupoważnionym przez całą dobę,

dostęp

na

teren

budowy

osobom

2) przestrzegać norm wynikających z obowiązujacych przepisów prawa, w
szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż, oraz zapewniać
bezpieczeństwo osobom przebywajacym w otoczeniu terenu budowy,
3) ustalać i utrzymywać ogólny porządek na terenie budowy, w szczególności poprzez
utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych
oraz bieżące usuwanie zbędnych maszyn, urządzeń, materiałów, odpadów, śmieci.
2. Wykonawca zobowiązuje się uporządkować i oczyścić teren budowy po zakończeniu na nim
robót budowlanych.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane używając własnych materiałów,
maszyn i urządzeń. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje potencjałem maszynowym oraz
potencjałem ludzkim posiadającym wiedzę, doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje do
należytego wykonania zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy (wykonania
robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowego ich ukończenia) i nie istnieją
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żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonanie
przyjętych w niej zobowiązań.
4. Używając własnych materiałów według postanowień ustępu poprzedzającego niniejszego
paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały, zgodnie z warunkami
przewidzianymi w SIWZ, które będą odpowiadać wymogom statuowanym w SIWZ oraz
przedmiarze a także w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Prawa
budowlanego, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych w zakresie
dopuszczalności wprowadzania ich do obrotu i stosowania w budownictwie tzn. posiadania
wymaganych atestów, certyfikatów oraz specyfikacji technicznych.
5. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do
wskazanych materiałów dokumenty
potwierdzające dopuszczalność wprowadzania
materiałów używanych (użytych) do wykonywania robót budowlanych do obrotu i stosowania
w budownictwie, oraz wszystkich innych dokumentów związanych z używanymi (użytymi)
materiałami, które na mocy obowiązujących przepisów prawa zobowiązany jest posiadać
Wykonawca. Żądający zastrzega sobie prawo skopiowania okazanych mu dokumentów.
6. Po zakończeniu realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
dokumentację powykonawczą.
7. Wykonawca zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z utrzymaniem i
konserwacją zaplecza budowy oraz tymczasowych obiektów na placu budowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się opracować i wdrożyć plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).
9. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów
przedmiotu zamówienia w tym na wbudowane urządzenia i materiały wynosi 5 lat, licząc od
dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja uprawnień wynikających z
rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
10. Integralną część w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią również postanowienia
Projektu umowy – w zakresie nieuregulowanym zapisami Rozdziału V SIWZ
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 31527200-8
11. Uzupełnienie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia projektu
umów
12. , tj. Załącznika nr 9 do SIWZ oraz projekt uproszczony wraz z przedmiarem robót.

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp.
15. Podwykonawcy:
1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający
żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców.
3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp), w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
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wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub
usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego
przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli
Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
16. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych
ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
17. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności
Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) , wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
obsługa
urządzeń,

1) Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu
wykaz pracowników, którzy będą wykonywać czynności o których mowa w niniejszym
punkcie. Wykaz pracowników powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko
pracownika, stanowisko, rodzaj umowy o pracę, datę przyjęcia do pracy (w przypadku
umowy o pracę zawartej na czas określony należy podać okres zatrudnienia) oraz
oświadczenie Wykonawcy, że osoby wymienione w wykazie będą w okresie realizacji
przedmiotu zamówienia zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wykaz pracowników powinien stanowić
załącznik do umowy. W przypadku zmiany osób wykonujących czynności Budowa

oświetlenia starej drogi od skrzyżowania na Nieborów do drogi wojewódzkiej w
m. Hyżne

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni nowy wykaz pracowników
uwzględniający zaistniałe zmiany.
2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie
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umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami
wykonującymi czynności, o których mowa w niniejszym punkcie. W tym celu Wykonawca jest
zobowiązany do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub
podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w niniejszym
punkcie w terminie wskazanym przez Zamawiającego w ppkt 2) będzie traktowane jako
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować
będzie zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o
pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.
18. Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych
zapisami niniejszego Rozdziału stanowi również Projekt umowy oraz załącznik nr 9 – Projekt
budowlany

5. Termin wykonania zamówienia
5.1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31.10.2017 r.
uwaga termin uzależniony od KRYTERIUM – Termin wykonania zamówienia waga 40 %
6. Warunki udziału w postępowaniu
6.1 O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp – brak podstaw do wykluczenia zostanie
zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa szczegółowych
wymagań w powyższym zakresie. Wystarczającym będzie złożenie oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr
2 do SIWZ;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa szczegółowych
wymagań w powyższym zakresie. Wystarczającym będzie złożenie oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr
2 do SIWZ;
c) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek w powyższym zakresie zostanie
uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia
wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób
należyty, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej:
- jedno zadanie związane z wykonaniem robót budowlanych w zakresie budowy
oświetleń o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych )
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UWAGA I: Poprzez jedno zadanie rozumieć należy jedną robotę budowlaną
zrealizowaną na podstawie jednej umowy lub w ramach jednego zadania
inwestycyjnego.
UWAGA II: Nie dopuszcza się sumowania wartości robót budowlanych
zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego
wyznaczonego przez Zamawiającego.
a) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
- 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze
kierownika budowy/robót, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia
budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z
2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich
przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65).

6.2 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu, w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp i art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp

7. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy
7.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978,
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z
2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

Strona 8 z 59

Znak sprawy: ZP.271.19.2017.JG

c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
8.1 OFERTY INDYWIDUALNE
8.1.1. Etap składania ofert:
1) Formularz oferty- załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – załącznik nr 2
do SIWZ
3) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - załącznik nr 3 do SIWZ
8.1.2. Etap po dokonaniu wstępnej oceny ofert
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 uPzp tj.:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej
SIWZ.
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 6.1. ppkt 2)
SIWZ;
2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 6 do
SIWZ.
UWAGA:
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W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wystarczającym jest, aby
dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 złożone zostały przez jednego z
partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej, który spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 6.1. ppkt 2)
SIWZ;

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert

UWAGA I:
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty składane będą
przez każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej.

UWAGA II:
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-iodpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacjapodmiotowa-wykonawcow):
„Zgodnie z treścią art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca, biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia, 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
[…] Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na
potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w polskim porządku
prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. - o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 687) oraz
informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r, poz. 584
ze zm.). Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126)
wykonawca powinien wskazać zamawiającemu na ogólnie dostępne, i elektronicznie
prowadzone bazy z których zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone
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dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową wykonawcy. Powyższe w szczególności
dotyczy wykonawców zagranicznych”.

8.1.3.
Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp (informacje z otwarcia
ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. (wg załącznika nr 6 do siwz).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126) oświadczenia, o których mowa w ww.
rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa
powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy w
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Natomiast pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów dotyczące Wykonawcy wchodzącego w skład Wykonawcy wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia są poświadczone za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę którego dotyczą.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu, innego niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez
Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Uwaga: W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia
dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane /informacje w innych
walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy
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waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs
walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej
tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
8.2. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH
OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP

PODMIOTÓW,

NA

ZASADACH

8.2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych (na zasadach określonych w art. 22a ust 1-6 uPzp).
8.2.2. 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.

8.2.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1.
8.2.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na zasobach którego 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
wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w pkt. 8.2.1.
8.2.5. 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 8.1.1 ppkt 1) i 2).
8.2.6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu
lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone

Strona 12 z 59

Znak sprawy: ZP.271.19.2017.JG

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
8.3.
OFERTY WSPÓLNE (KONSORCJUM/ SPÓŁKA CYWILNA)
8.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
8.3.2. Przepisy, dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których
mowa w pkt 8.3.1
8.3.3. Wykonawcy
składający
ofertę
wspólną
ustanawiają
pełnomocnika
do
reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawców. Pełnomocnictwo
winno:
1) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie
2) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania
3) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.
8.3.4. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
8.3.5. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym
rejestrze.
8.3.6. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca
się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje
informacje, korespondencję itp.
8.3.7. Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy
składający ofertę wspólną.
8.3.8. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako
najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek
przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.
8.4 WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ:
8.4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt. 8.1.2. ppkt 2) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
8.4.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a , powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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8.4.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.
8.4.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
8.5. Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty
ETAP SKŁADANIA OFERT:
8.5.1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik Nr 1 do SIWZ
8.5.2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego
imieniu zobowiązań. Musi być załączona w oryginale albo załączona jako kopia
pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie. (jeśli dotyczy)
8.5.3. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
ich potencjału technicznego, kadrowego lub finansowego na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia (jeśli dotyczy).
9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
9.1 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami będzie się odbywać za
pośrednictwem:
a) operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo
pocztowe (Dz. U. 2016 r. poz. 1113)
b) osobiście
c) za pośrednictwem posłańca
d) faksem (17) 2295001
e) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030) mail:
zamowieniap@hyzne.pl
9.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną (e-mail), każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Przy czym zawsze
dopuszczalna jest forma pisemna na adres wskazany w pkt 2 siwz.
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9.3. Wyżej wymienione formy porozumiewania się (tj. faksem i przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej) nie będą miały zastosowania do dokumentów, oświadczeń lub
pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez Zamawiającego w
trybie art. 26 ust. 3 uPzp, ze względu na konieczność zachowania formy tych dokumentów
i oświadczeń przewidzianej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126) lub przepisów Kodeksu
cywilnego w przypadku pełnomocnictwa.
9.4 Osoby uprawnione do informacji:
1) sprawy merytoryczne: Tadeusz Łoza tel. 17 2304566
2) sprawy proceduralne: Joanna Groszek, tel. 172304580

9.5 Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień
i odpowiedzi na kierowane przez Wykonawców zapytania, w sprawach wymagających
zachowania formy pisemnej.
9.6 Oferty o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności
w formie pisemnej na adres wskazany w pkt 2 siwz.
9.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty w formie elektronicznej.
10. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
11. Termin związania ofertą
11.1 Wykonawca jest związany ofertą do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż
30 dni od upływu terminu składania ofert.
11.2 Na podstawie art. 85 ust. 2 u Pzp, 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.
11.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego
wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego
wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza.
12. Opis sposobu przygotowania ofert
12.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodną z wymogami niniejszej
specyfikacji.
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12.2 Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
12.3 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład
oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
12.4 Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego
rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty
należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego
pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.
12.5 Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej
formie z niniejszą SIWZ.
12.6 We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
założenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy
(firmy) i siedziby.
12.7

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy, wg załącznika nr 1 do SIWZ;
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg załącznika nr
2 do siwz;
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg załącznika nr 3 do siwz;
4) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów (jeśli dotyczy)
12.8 Oferta składana przez konsorcjum lub spółkę cywilną winna zawierać
następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz oferty, wg załącznika nr 1 do SIWZ, podpisany przez
pełnomocnika konsorcjum/spółki cywilnej
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg załącznika nr
2 do siwz;
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg załącznika nr 3 do siwz;
4) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 8.2 ppkt 1-4 specyfikacji;
5) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów (jeśli dotyczy)
12.9 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Każdą stronę należy
ponumerować, miejsca zmian należy parafować przez osobę podpisującą ofertę. Cała oferta
powinna być zszyta, zbindowana lub złączona trwale w inny sposób.
12.10 Ofertę należy umieścić w podwójnej kopercie (wewnętrzna i zewnętrzna).
Strona 16 z 59

Znak sprawy: ZP.271.19.2017.JG

a) zewnętrzna koperta zaadresowana na adres:
Urząd Gminy w Hyżnem
36-024 Hyżne 103
oraz opisana: Budowa oświetlenia starej drogi od skrzyżowania na Nieborów do drogi

wojewódzkiej w m. Hyżne

Nie otwierać przed dniem: 07.09.2017 r. do godz. 1100

b) na wewnętrznej, zaklejonej kopercie należy umieścić adres Wykonawcy oraz adres
Zamawiającego podany wyżej.
12.11 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania
po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
12.12 Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania
ofert. Zmiany należy złożyć wg takich samych zasad, jakie obowiązują przy składaniu oferty,
z dopiskiem: „Zmiana oferty”.
12.13 Wykonawca ma prawo wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert.
W takim przypadku pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty musi wpłynąć
do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
12.14 Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2 uPzp.
13.15 Wykonawca ma możliwość uzyskania wszelkich możliwych informacji i dokładne
zaznajomienie się z przedmiotem zamówienia.
12.16 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem
swojej oferty przetargowej. Zamawiający w żadnym wypadku nie może być pociągnięty
do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku procedury
przetargowej.
12.17 Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
12.18 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę
podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z właściwego rejestru lub
ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby działa na podstawie
pełnomocnictwa to pełnomocnictwo musi spełniać warunki określone w pkt 8.2 ppkt 1-3.
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
13.1 Składanie ofert
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Wykonawca przystępujący do przetargu, po zapoznaniu się z jego warunkami, przekazuje
ofertę na adres:
Urząd Gminy Hyżne
Hyżne 103
36-024 Hyżne (sekretariat – II piętro)
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7 30 do 15 30
Termin złożenia oferty do 07.09.2017 r. do godz. 1050 dotyczy także ofert składanych drogą
pocztową.
13.2 Otwarcie ofert
Miejsce otwarcia ofert
Urząd Gminy Hyżne
Hyżne 103
36-024 Hyżne
Sala Narad (IV p.)
13.3 Termin otwarcia ofert: 07.09.2017 r. do godz. 1100
13.4 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
14. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
14.1 Cenę oferty należy podać wypełniając prawidłowo Formularz oferty – załącznik nr 1
do SIWZ.
14.2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o informowaniu
o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 915) poprzez
wskazanie w formularzu oferty ceny wykonanie zamówienia (wg załącznika nr 1 do siwz).
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14.3.Wykonawca powinien wkalkulować w cenę ofertową ( brutto) wszystkie jej składniki t.j.
wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia w tym np. wartość dostarczanych sprzętów, koszty: transportu,
montażu, usług gwarancyjnych, a także ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili składania oferty.
14.4 Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem
zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na
wycenę zamówienia.
14.5 Cena pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy, nie podlega
waloryzacji przez okres realizacji zamówienia.
14.6 Cena oferty musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie, wartości powinny
być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
14.7 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
14.8 Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty stosownie do treści art. 87 ust. 2
uPzp.
14.9 Oferta zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zostanie
odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 uPzp.
15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
15.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria:
1) KRYTERIUM Cena („C”)
Kryterium – „cena” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali
1-60 obliczone według wzoru:
C = (Cn : Co) × 60
C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Cena”
Cn – najniższa zaoferowana cena brutto, spośród wszystkich ofert niepodlegających
odrzuceniu
Co – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej
60 – waga (znaczenie tego kryterium wyrażone w punktach)
Zamawiający do oceny kryterium „cena” pobierze dane z oferty Wykonawcy - pkt 1
Formularza ofertowego – zał. Nr 1 do SIWZ.
2)KRYTERIUM – termin wykonania zamówienia waga 40 % gdzie punkty wyliczane są wg
następującego wzoru:
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T0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), w
kryterium termin wykonania 40 %

W ofercie Wykonawca proponuje datę zakończenia całości prac stanowiących
przedmiot zamówienia. Punkty w powyższym kryterium przyznawane będą w myśl
poniższej zasady:
Wykonawca, który w ofercie wskaże termin zakończenia całości prac stanowiących
przedmiot zamówienia
a) do dnia: 20 październik 2017 r – otrzyma 40 pkt;
b) do dnia: 24 październik 2017r. – otrzyma 30 pkt;
c) do dnia 27 październik 2017r. – otrzyma 20 pkt;
d) do dnia 31 październik 2017 r. – otrzyma 10 pkt;
Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu wykonania zamówienia
lub zaproponowany termin będzie dłuższy aniżeli 20 październik 2017 r. – zostanie
odrzucona

15.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów.
16. Informacja
o
formalnościach,
jakie
powinny
zostać
dopełnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
16.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą dla poszczególnej części.
16.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania
umowy w siedzibie Zamawiającego, na warunkach określonych we wzorze umowy zawartym
w załączniku nr 7 do siwz dla poszczególnej części.
Zgodnie z art. 139 i 140 uPzp Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
2) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej,
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej,
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający
zobowiązaniem zawartym w ofercie,

z

umowy

jest

tożsamy

z

jego

5) podlega unieważnieniu:
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 uPzp,
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b) zgodnie z treścią art. 140 uPzp w części wykraczającej poza określenie przedmiotu
zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ.
16.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty na poszczególną część,
Zamawiający dokona czynności określonych w art. 92 uPzp.
16.4 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza dla poszczególnej części,
zawarcie umowy następuje w terminie i na zasadach określonych w art. 94 uPzp.
16.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których
mowa w art. 93 ust. 1 uPzp.
16.6 Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie
Zamówień Publicznych (art. 95 uPzp).
16.7 Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) dołączenia umowy regulującej współpracę członków konsorcjum/wspólników
spółki cywilnej (jeżeli za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta
złożona przez konsorcjum lub spółkę cywilną).
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
18.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na zasadach określonych
we wzorze umowy, będącym załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(wg załącznika nr 7).
18.2 Zapisy ujęte w projekcie umowy zostaną dostosowane do oferty przedłożonej przez
Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
19.1 INFORMACJE OGÓLNE
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1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp,
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp,
3) Środkami ochrony prawnej są:
a) wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 uPzp,
b) odwołanie,
c) skarga do sądu.
19.2 INFORMACJA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH
1) 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 uPzp.
2) 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.
19.3 ODWOŁANIE
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie uPzp.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postepowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego;
e) opis przedmiotu zamówienia;
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3) Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-189 u
Pzp.
19.4 SKARGA DO SĄDU
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu na zasadach i warunkach określonych w art.
198a i następnych uPzp.
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20. Opis części
częściowych

zamówienia,

jeżeli

Zamawiający

dopuszcza

składanie

ofert

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
21. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
i 7 uPzp
Zamawiający nie przewiduje wykonywanie powyższych zamówień.
22. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli
zamawiający dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
23. Opis sposobu udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
24. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
Adres strony internetowej: www.hyzne.pl
Adres poczty elektronicznej: zamowieniap@hyzne.pl
25. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym, a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczanie w
walutach obcych.
Rozliczenia prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej.
26. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje
ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
27. Podwykonawcy
27.1. 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
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zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
27.2. Wykonawca może powierzyć wykonanie prac podwykonawcom.
27.3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców (wykonawca zamieszcza informacje w tym zakresie w formularzu
oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do siwz).
27.4 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
28. Grupa kapitałowa

28.1 DEFINICJA GRUPY KAPITAŁOWEJ:
1. Grupa kapitałowa - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym
również tego przedsiębiorcę.

28.2 DEFINICJA PRZEDSIĘBIORCY:
1. Przedsiębiorca - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej, a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi
o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub
prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu o ochronie konkurencji
i konsumentów, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności
gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli
podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50 poz.
331).
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję
oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
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28.3 DEFINICJA PRZEJĘCIE KONTROLI:
Przejęcie kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego
uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu
wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego
wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą
w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu
wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź
w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie
porozumień z innymi osobami,
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady
nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie
porozumień z innymi osobami,
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków
zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej
zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień
z innymi osobami,
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub
przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

29. Jawność postępowania, wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ
29.1. PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA:
29.1.1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
29.1.2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
29.1.3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
29.1.4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli
z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do
udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób,
w jaki mogą być one udostępnione.
29.1.5. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub
załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie
kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do
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utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
29.1.6. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie.
W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego
toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty
w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu
przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji
o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach
spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.
29.1.7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone
klauzulą: ,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr
153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale oddzielnie spięte. Zgodnie z
tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
29.1.8. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów uPzp lub odrębnych
przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak
pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
29.2. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2) Zamawiający jest zobowiązany do wyjaśnienia treści SIWZ na zasadach określonych
w art. 38 uPzp.
3) Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom,
którym doręczono SIWZ i zamieści ich treść na stronie internetowej.
4) Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.
5) Pytania należy kierować w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku na
adres: Urząd Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103, w godz. 7:30-15:30.
29.3. ZMIANA TREŚCI SIWZ:
1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia,
a także udostępni ją na stronie internetowej (zgodnie z art. 38 ust. 4 uPzp).
3) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy
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czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania
ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia, oraz udostępni tę informację na stronie internetowej (zgodnie
z art. 38 ust. 6 uPzp)

30. Postanowienia końcowe - zasady udostępniania dokumentów
30.1 Wykonawcy mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzenia
postępowania z wyjątkiem dokumentów spełniających warunki określone w pkt. 29 siwz
i opisanych: ,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr
153 poz. 1503)”.
30.2. Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
2) Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
3) W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli
z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość
żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym
wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
4) Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub
załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie
kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do
utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.

30.3. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie.

W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego
toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie
wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji
o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych
warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.
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Załącznik nr 1
Wzór formularza oferty
…………..…............................
(miejscowość, data)
………………………………………
(nazwa i adres wykonawcy)

Budowa oświetlenia starej
drogi od skrzyżowania na Nieborów do drogi wojewódzkiej w m.
Hyżne
W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego na:

.................................................................................................................................................
(Nazwa Wykonawcy)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Numer telefonu Wykonawcy: ......................................
Numer faksu Wykonawcy:...........................................
Adres poczty elektronicznej: ………………………….

Wartość netto: ………………………………………………………………….…….. zł
podatek VAT: ( ……… %) ……………......…………………………………zł
Wartość brutto: ……….…………………………………………………………………. zł
(słownie:
…………………………………………………………………………………………………..….)
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Proponujemy wykonanie zamówienia w terminie do dnia ……………… 2017 r.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, w tym te, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
w najszerszym zakresie.
1. Oświadczamy, że podana kwota obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, kryteriami oceny ofert, warunkami przetargu, wzorem umowy
i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do czasu zawarcia
umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni z uwzględnieniem zapisów pkt. 11 SIWZ.
4. W przypadku przyjęcia naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Przewidujemy/ nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom wykonanie
części zamówienia
*niepotrzebne skreślić

Lp.

Nazwa (firma)
podwykonawcy

Nazwa części zamówienia powierzonej
podwykonawcy

a) Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.**
** Skreślić pkt 12, jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Należy
wówczas dołączyć informację zawierającą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich
wartość bez kwoty podatku, zgodnie z art. 91 ust. 3a uPzp.
b) Niniejsza oferta zawiera na stronach od .... do......... informację stanowiącą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
c) Ofertę niniejszą składamy na .......... kolejno ponumerowanych stronach.
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d) Oferta zawiera:
a)

………………………………………….

b)

………………………………………….

c)

.................................................................
..…………………………………………
(pieczątki imienne i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania )

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
firmy. W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika
Wykonawcy.
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Załącznik nr 2

……………………………………………..

...................................................
/miejscowość, data/

……………………………………………..
/nazwa i adres wykonawcy/

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa uPzp)
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Budowa
oświetlenia starej drogi od skrzyżowania na Nieborów do drogi
wojewódzkiej w m. Hyżne
Oświadczenie dotyczące Wykonawcy

prowadzonego przez Gminę Hyżne, , 36-024

Hyżne 103, oświadczam, co

następuje:
Oświadczam/my, że spełniam/my warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w SIWZ.

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

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów: ………………………………………………………………………..................
..…………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………..,

w

następującym

zakresie:

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

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

…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

…………………………………………
(podpis)

Pouczenie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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Załącznik nr 3

……………………………………………..

...................................................
/miejscowość, data/

……………………………………………..
/nazwa i adres wykonawcy/

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa uPzp)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Budowa
oświetlenia starej drogi od skrzyżowania na Nieborów do drogi
wojewódzkiej w m. Hyżne
Oświadczenie dotyczące Wykonawcy

prowadzonego przez Gminę Hyżne, , 36-024 Hyżne 103 oświadczam, co następuje:
Oświadczam, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
Oświadczam, że nie podlegam/my wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.

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

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

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
…………….……. , dnia …………. r.
……………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….………………………
(podać
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie
podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

…………………………………………
(podpis)
Pouczenie.
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W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Załącznik nr 4

WYKAZ ROBUD BUIDOWLANYCH *
Wykonawca:
……………………………………
…………………………
(pełna nazwa/firma, adres,
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunków na zadaniu

Budowa oświetlenia starej drogi od skrzyżowania na Nieborów
do drogi wojewódzkiej w m. Hyżne

pn.

L.p.

Nazwa i adres podmiotu na
rzecz których zamówienie
zostało wykonane

Przedmiot
zamówienia

Wartość
zamówieni
a – brutto

Data
wykonania
zadania

……………………………………………
(pieczątki imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania )
* Wykaz wraz z załączeniem dowodów określających czy robota budowlana została wykonana
lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z

Strona 37 z 59

Znak sprawy: ZP.271.19.2017.JG

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 5

Wykonawca:
..................................................
/miejscowość, data
……………………………
Gmina Hyżne

……………………………

Hyżne 103
36-024 Hyżne

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ
SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Wykonawca:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie
zamówienia pn.: Budowa oświetlenia starej drogi od skrzyżowania na Nieborów

do drogi wojewódzkiej w m. Hyżne

Informuje, że
nie należy do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 2015, poz. 184);
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należy do grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 2015, poz. 184) w której skład
wchodzą następujące podmioty:
……………………………………………………………………...……………………………
………….................................................
(pieczątki imienne i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania )
* Należy zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku „X”.
** Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp (tj.: informacja z otwarcia ofert), przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24
ust. 11 uPzp).
** Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 2015, poz. 184) przez grupę kapitałową rozumie się
wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
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Załącznik nr
Znak sprawy: ZP.271.19.2017.JG
.......................................................
pieczęć Wykonawcy (nazwa, adres)

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego
Oświadczam,

że

do

realizacji

zamówienia

publicznego

pn.

Budowa
oświetlenia starej drogi od skrzyżowania na Nieborów do drogi
wojewódzkiej w m. Hyżne

L.p. Imię i nazwisko

Zakres
wykonywanych
czynności w
realizacji
zamówienia
(funkcja)

Kwalifikacje
zawodowe:
rodzaj uprawnień
(specjalność),
numer i
data wydania uprawnień

kierownika
budowy/robót, w
specjalności
instalacyjnej w
nr uprawnień
………………………
zakresie sieci,
instalacji i urządzeń ………………………….……
elektrycznych i
Data wydania
elektroenergetycznych

Informacja
o podstawie
dysponowania
osobą

Potencjał własny/
Potencjał
(zobowiązanie)
podmiotu
trzeciego *
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…………………………….……

W przypadku niewystarczającej ilości wierszy, miejsca w rubrykach, Wykaz sporządzić wg
powyższego wzoru
** niewłaściwe skreślić

UWAGA I:
W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności technicznych lub zawodowych polega na zasobach podmiotów trzecich, na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, powinien wraz z ofertą przedłożyć pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do udostępnienia mu swoich zasobów (wg wzoru określonego w Załączniku nr 7).
UWAGA II:
Niniejszy dokument składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w odpowiedzi na
wezwanie Zamawiającego dokonane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia otrzymania wezwania.
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Załącznik nr 7

Znak sprawy: ZP.271.19.2017.JG

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH
ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY
WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..……… będąc
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)
upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

…………………………….………………………………….………………………………………………..……
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m (y),
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z późn. zm.), odda
Wykonawcy
…………………………………………………………………....…………………………….…………….…….
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do

dyspozycji

niezbędne

zasoby

……………………………………………………………………………….

(zakres udostępnianych zasobów)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu pn.

Budowa oświetlenia starej drogi od skrzyżowania na Nieborów do
drogi wojewódzkiej w m. Hyżne
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Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia
publicznego to:
………….………………………………………………………………………………………………
………
Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego:
……………………………………………………………………………………………………………
……

………………………………………………..
(miejscowość, data)

…………………………………………………..………………………
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

Niniejszy dokument składają wraz z ofertą ci Wykonawcy, którzy dla wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu polegają na zasobach podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a
ust. 1 ustawy Pzp
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UMOWA NR ZP.271. 19.2017.JG.
Budowa oświetlenia starej drogi od skrzyżowania na Nieborów do
drogi wojewódzkiej w m. Hyżne
zawarta w dniu ……………………r. w Hyżnem pomiędzy
Gminą Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne , zwaną dalej „Zamawiającym”, w imieniu której
działa:
Krystyna Wojtyło –Wójt Gminy Hyżne
przy kontrasygnacie
Urszuli Idziniak – Skarbnika Gminy Hyżne
a firmą:
wpisane do …..
NIP
REGON

zwaną dalej „Wykonawcą" reprezentowanym przez
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości
zamówienia poniżej 5.186.000 euro, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz 2016 r. poz. 831 i 996) została
zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
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1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w
zakresie ……………………………………………………. Zwanym dalej przedmiotem umowy.
2. Przedmiotowy zakres umowy w szczególności określa: przedmiary robót, specyfikacja
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót
ujętego w którymkolwiek w w/w dokumentów.
§2

1. Przedmiot umowy realizowany będzie w okresie od daty zawarcia umowy do
…………………
2. Strony ustalają, że odbiór przedmiotu umowy nastąpi protokołem odbioru końcowego.
3. Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych robót,
Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zobligowany jest do przedłożenia celem zatwierdzenia
przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy wykonanych robót. Wykonanie całości robót
objętych przedmiotem umowy jest podstawą do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.
4. Przystąpienie do odbioru wykonanych robót nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia
otrzymania przez Zamawiającego zgłoszenia gotowości do odbioru. Wykonanie robót i
przyjęcia ich przez Zamawiającego musi zostać potwierdzone Protokołem odbioru. Protokół
ten stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.
5. Po zakończeniu całości robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy,
usunąć wszelkie pozostałości po przeprowadzonych pracach w sposób gwarantujący nie
ponoszenie dodatkowych kosztów przez Zamawiającego z tego tytułu.
6. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy w zakresie wymagań określonych w § 2 ust 6 w
wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia prac porządkowych
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął
całkowitej gotowości do odbioru (stwierdzi się wady lub braki), Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) Gdy wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,
wyznaczonego przez Zamawiającego;
2) Gdy wady w wykonaniu przedmiotu zamówienia nie nadają się do usunięcia Zamawiający
może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy równowartość stwierdzonych wad;
3) Gdy wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy i/lub
żądać wykonania robót po raz wtórny.
8. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad
oraz wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robót jako wadliwych.
9. Zamawiający zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Wykonawcą w zakresie koniecznym do
wykonania niniejszej przedmiotu umowy.
10. Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich
trudnościach wynikłych w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy, nie później jednak
niż w ciągu 5 dni od wystąpienia trudności.
11. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu na jego żądanie informacji o
przebiegu realizacji postanowień umowy.
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12. Zamawiający ma prawo do kontrolowania postępu prac związanych z realizacją umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego rozliczania
1. Wartością umowy jest wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe , które zgodnie ze złożoną ofertą wyniesie:
1) wartość netto: ……………..zł
(słownie złotych:……………………………………………….)
2) podatek VAT: ……………………………………..zł
(słownie złotych: ……………………………………………………………….)
3) wartość brutto: …………………………………….zł
(słownie złotych: ……………………………………………………………………………..)
3. Strony dokonają rozliczenia realizacji przedmiotu umowy na podstawie faktury VAT
wystawionej po zakończeniu i odbiorze prac.
1) Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy, w ciągu 21 dni
od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
2) Fakturę należy wystawić na:

Gmina Hyżne
Hyżne 103, 36-024 Hyżne
NIP 813-33-03-324

4. Podstawą wystawienia faktury jest sporządzony i podpisany przez obydwie strony
Protokół, o którym mowa w § 2 ust. 4.
5. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Wykonanie przedmiotu umowy odbywa się bez dokonywania jakichkolwiek zaliczek ze
strony Zamawiającego.
7. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności Wykonawca ma
prawo naliczyć odsetki ustawowe.
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8. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty Wykonawcy ponoszone w
związku
z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym robocizny,
zabezpieczenia terenu budowy, materiałów, sprzętu, transportu, wywozu i utylizacji
odpadów, ubezpieczenia oraz koszty zatrudnienia Koordynatora sprawującego nadzór
nad bezpieczeństwem i higieną pracy, o którym mowa w § 11 ust. 3 umowy.

§ 4 Podwykonawstwo
1.

Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót
przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań
wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając roboty podwykonawcom,
zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu
cywilnego.

2.

Wykonawca może przystąpić do realizacji umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi
z podwykonawcą, po łącznym spełnieniu niżej wskazanych warunków:
1) zgłoszenie Zamawiającemu zamiaru powierzenia części robót budowlanych stanowiących
przedmiot umowy, do realizacji podwykonawcy,
2) nie zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące przedmiot
niniejszej umowy oraz spełnienia pozostałych wymogów określonych w niniejszym
paragrafie.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizujący niniejszą umowę
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiot stanowić mają roboty
budowlane, obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, którą
zamierza zawrzeć, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający
zawrzeć taką umowę, obowiązany jest dołączyć do projektu umowy, którą zamierza zawrzeć
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy.
4.

Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
usługi lub roboty budowlanej.

5.

Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza
pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane i który w szczególności:
1) nie określa w sposób jednoznaczny:
a) zakresu powierzanych podwykonawcy robót budowlanych;
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b) zasady odbiorów robót wykonywanych przez podwykonawcę ze wskazaniem, że
odbiór dokonywany przez Wykonawcę nie będzie wywoływał skutku względem
Zamawiającego;
c) wysokości wynagrodzenia i zakresu robót, których wykonanie stanowi podstawę
zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub spójne z
treścią
niniejszej umowy
postanowienia w zakresie rozliczeń pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą;
d) postanowień spójnych z umową w szczególności w zakresie okresów
odpowiedzialności za wady wykonywanych przez podwykonawcę robót budowlanych
oraz innych obowiązków w stosunku do okresów wynikających z umowy;
e) postanowień dotyczących możliwości przejęcia przez Zamawiającego, na jego
żądanie, praw i/lub obowiązków Wykonawcy wobec podwykonawcy,

f)

−

włącznie z prawami z gwarancji i rękojmi (w tym domagania się usunięcia wad
przez podwykonawcę w okresie zobowiązań z tytułu gwarancji udzielonej przez
podwykonawcę robót Wykonawcy lub w okresie ich odpowiedzialności z tytułu
rękojmi wobec Wykonawcy),

−

skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej
Wykonawcy przez podwykonawcę,

−

odebrania robót zrealizowanych przez podwykonawcę,

−

rozliczenia odebranych przez Zamawiającego robót budowlanych, zrealizowanych
przez podwykonawcę,

postanowień dotyczących dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę
wobec podwykonawcy robót,

g) postanowień zakazujących podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez
zgody Wykonawcy i Zamawiającego,
h) postanowień zakazujących podwykonawcy podzlecania wykonania robót
budowlanych i związanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robót budowlanych
bez
zgody
Wykonawcy,
i)

postanowienia dotyczące terminu wykonania robót, spójne z treścią niniejszej umowy.

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
6.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

7.

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

8.

Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których
mowa w art. 143b ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niezgłoszenie pisemnego
sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty

Strona 48 z 59

Znak sprawy: ZP.271.19.2017.JG

budowlane, w terminie 14 dni od otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego.
9.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, realizowane w ramach niniejszej umowy, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż
0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został
wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi. Wyłączenie nie dotyczy umów o
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty
wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o
zapłatę
kary
umownej,
o której mowa w niniejszej umowie.
11. Przepisy ust. 2–10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
12. Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżenia oznacza
bezskuteczność wobec Zamawiającego umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.
13. Zgłaszanie przez Zamawiającego pisemnych sprzeciwów lub zastrzeżeń nie stanowi
podstawy do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu zakończenia całości robót
budowlanych, stanowiących przedmiot niniejszej umowy lub zakończenia realizacji umowy.
14. Umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny być zawarte w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
15. Realizacja przedmiotu umowy w podwykonawstwie i dalszym podwykonawstwie nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej
umowy lub wymogów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania
podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne.
16. Jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób
powodujący naruszenie postanowień umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, aby
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestał na oznaczony czas albo na stałe
wykonywania części albo całości powierzonych mu robót budowlanych, dostaw lub usług. W
przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawca obowiązany jest bezzwłocznie
rozwiązać albo zmienić zawartą z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą umowę lub
zapewnić bezzwłoczne rozwiązanie albo zmianę umowy zawartej przez podwykonawcę z
dalszym podwykonawcą. Na żądanie Zamawiającego umowy takie zostaną rozwiązane.
17. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od
dnia zaistnienia sporu lub wszczęcia postępowania sądowego, Zamawiającego o wszelkich
sporach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postępowaniach sądowych z
udziałem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się w związku
z realizacją niniejszej umowy.
18. W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych
podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, przedstawi jednocześnie dokument
podpisany również przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, w którym wskaże
stosowny podział należności pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami na podstawie protokołów stanowiących podstawę do wystawienia faktur

Strona 49 z 59

Znak sprawy: ZP.271.19.2017.JG

częściowych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i podwykonawcę lub
dalszych podwykonawców.
19. W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych
podwykonawców Zamawiający dokona wypłaty na rzecz Wykonawcy części wynagrodzenia
umownego, o którym mowa w § 3 ust. 2, przy zachowaniu ustaleń określonych w § 3 ust. 5,
jeżeli Wykonawca przedstawi:
1) oryginały oświadczeń każdego z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców o
uregulowaniu wszystkich ich należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych
należności, przy czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione na dzień
przypadający nie wcześniej aniżeli na siódmy dzień po dniu podpisaniu przez Strony
protokołu odbioru końcowego, w związku z wykonaniem których oświadczenia te są
składane;
2) potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę lub podwykonawcę
każdemu z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców potwierdzone przez bank
prowadzący obsługę rachunku bankowego Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli dotyczy
dalszego podwykonawcy wraz z kopiami faktur na podstawie których dokonano zapłaty.
20. W przypadku nie dołączenia do faktury VAT przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa
w ust. 19 powyżej, Zamawiający może zatrzymać odpowiednią kwotę odpowiadającej kwocie
należnej poszczególnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i przekazać ją na
rzecz tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców do momentu złożenia
wymaganych dokumentów.
21. W przypadku zgłoszenia do Zamawiającego przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
wymagalnych roszczeń o zapłatę z tytułu wykonanych robót budowlanych, dostaw lub usług,
wskazując na uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Zamawiający wzywa
Wykonawcę aby w terminie 7 dni zajął stanowisko w sprawie roszczeń podwykonawców lub
dalszych podwykonawców oraz dowodów na poparcie swojego stanowiska.
22. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o dokonaniu bezpośredniej płatności na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający dokonuje płatności w
terminie 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę do Zamawiającego.
23. Zamawiający o dokonaniu płatności o której mowa w ust. 22, powyżej, informuje
zobowiązanego do zapłaty Wykonawcę oraz potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, wygasa do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
24. Zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców obejmuje
wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek.
25. W przypadku gdy czynność wskazana w ust. 22, powyżej (zapłata należności na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) zostanie powtórzona przez Zamawiającego lub
dokonane płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców przekraczają
kwotę stanowiącą 5% wartości niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz żądać kary umownej określonej w §
14 niniejszej umowy.
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26. Wykonawca w powyższym zakresie upoważnia na podstawie umowy Zamawiającego do
płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przy zachowaniu
warunków określonych w umowie.
27. Postanowienia dotyczące
podwykonawców.

podwykonawców

stosuje

się

odpowiednio

do

dalszych

§5
Zobowiązania Wykonawcy
1. Od chwili przekazania placu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody
wynikłe na tym terenie.
2. Wykonawca zobowiązuje się na przekazanym mu terenie budowy:
4) chronić mienie oraz zabezpieczać dostęp na teren budowy osobom nieupoważnionym
przez całą dobę,
5) przestrzegać norm wynikajacych z obowiązujacych przepisów prawa, w szczególności z
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż, oraz zapewniać bezpieczeństwo osobom
przebywajacym w otoczeniu terenu budowy,
6) ustalać i utrzymywać ogólny porządek na terenie budowy, w szczególności poprzez
utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz
bieżące usuwanie zbędnych maszyn, urządzeń, materiałów, odpadów, śmieci.
3. Wykonawca zobowiązuje się uporządkować i oczyścić teren budowy po zakończeniu na nim
robót budowlanych na własny koszt.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane używając własnych materiałów,
maszyn i urządzeń. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje potencjałem maszynowym oraz
potencjałem lidzkim posiadającym wiedzę, doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje do
należytego wykonania zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy (wykonania
robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowego ich ukończenia) i nie istnieją
żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonanie
przyjętych w niej zobowiązań.
5. Używając własnych materiałów według postanowień ustępu poprzedzającego niniejszego
paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały, zgodnie z warunkami
przewidzianymi w SIWZ, które będą odpowiadać wymogom statuowanym w SIWZ, (
przedmiary) oraz w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Prawa budowlanego,
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych w zakresie dopuszczalności
wprowadzania ich do obrotu i stosowania w budownictwie tzn. posiadania wymaganych
atestów, certyfikatów oraz specyfikacji technicznych.
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6. Na każde żądanie Zamawiającego (wyrażone również przez inspektora nadzoru
inwestorskiego) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów
dokumenty potwierdzające dopuszczalność wprowadzania materiałów używanych (użytych)
do wykonywania robót budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz wszystkich
innych dokumentów związanych z używanymi (użytymi) materiałami, które na mocy
obowiązujących przepisów prawa zobowiązany jest posiadać Wykonawca. Żądający
zastrzega sobie prawo skopiowania okazanych mu dokumentów.
7. Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty wszelkich uzasadnionych prób i sprawdzeń,
pozwalających na zbadanie jakości wykonanych robót budowlanych.
8. Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty związane z utrzymaniem i konserwacją zaplecza
budowy oraz tymczasowych obiektów na placu budowy. W szczególności Wykonawca
zobowiązuje się ponieść koszt energii elektrycznej i wody.
9. Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty wyłączeń linii elektroenergetycznych, w razie
istnienia takiej potrzeby.
10. Wykonawca zobowiązuje się opracować i wdrożyć plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

§6
Odbiór końcowy
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
2. Do zawiadomienia o zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru końcowego
Wykonawca załączy wszelkie niezbędne dokumenty wymagane zapisami niniejszej umowy i
przepisami prawa.
1)atesty na materiały wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy, gwarancje i ewentualne
instrukcje,
2) dokumenty wymagane prawem do przeprowadzenia odbioru i przekazania przedmiotu
umowy do użytkowania,
3. Zamawiający niezwłocznie powołuje Komisję Odbioru i wyznaczy datę rozpoczęcia czynności
odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy, pisemnie informując o tym
Wykonawcę niezwłocznie po spełnieniu się przesłanek wynikających z art. 56 ustawy Prawo
Budowlane.
4. Z czynności odbioru będzie spisany końcowy protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w trakcie odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych
stwierdzonych wad i usterek.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
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2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy, o nie mniej niż 10 % wartości wadliwych elementów obiektu, wyliczając
je na podstawie iloczynu obniżonej stosownie do wady ceny jednostkowej danego
elementu z kosztorysu ofertowego i wielkości określonej obmiarem,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
7. Od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg
terminy gwarancji i rękojmi.
8. Niezależnie od postanowień umowy, za odbiór ostateczny robót budowlanych strony uznają
odbiór końcowy oraz odbiór z czynności odbioru usunięcia wad wyszczególnionych przy
odbiorze końcowym, skutkiem czego zostaną usunięte wszelkie wady, niedociągnięcia,
usterki, defekty.

§7
Rękojmia za wady fizyczne i gwarancja jakości
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne
każdego z elementów przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urządzenia i materiały
wynosi 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy, o którym mowa w
§ 9 ust. 9. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z
przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Strony umowy postanawiają, że Wykonawca udziela 5-letniej gwarancji jakości na wady
fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego całego
przedmiotu umowy.
3. W okresie gwarancyjnym nie częściej niż co 12 miesięcy Zamawiający wyznaczać będzie
przeglądy gwarancyjne, w których winien uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy. Z
przeglądów gwarancyjnych zostaną spisane protokoły. Zamawiający wyznaczy też ostateczny,
gwarancyjny przegląd z udziałem przedstawiciela Wykonawcy przed upływem terminu
gwarancji ustalonego w umowie. O terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający
poinformuje Wykonawcę co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem.
4. Jeżeli w okresie gwarancji producent wbudowanych elementów lub urządzeń wymaga
płatnych przeglądów ich koszt obciąża Wykonawcę.
5. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady (usterki)
w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć powstałe wady (usterki) na koszt i
niebezpieczeństwo Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowiązany jest pokryć
powstałe koszty w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Zamawiającego rachunku.
6. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji urządzeń i materiałów
zgodnie z zapisami dokumentów gwarancyjnych oraz otrzymaną od Wykonawcy ewentualną
instrukcją eksploatacji i konserwacji budynków i infrastruktury.
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7. Uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w miejscu
ich montażu. W przypadku konieczności ich transportu będzie się to dokonywać staraniem i
na koszt Wykonawcy.
§ 8 Kary umowne
1. Strony postanawiają, że obowiązująca ich formę odszkodowania stanowią kary umowne.
Kary te będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca
– w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, o którym
mowa w § 3 ust. 2 umowy;
b) za zwłokę w zakończeniu całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot
umowy, którego termin został określony w § 2 ust. 1 pkt 2 – w wysokości 1 %
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w
§ 3 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 1 %
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w
§ 3 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie
wad,
d) za zgłoszenie do odbioru prac, które nie osiągnęły gotowości do odbioru i przekazanie
dokumentacji, która nie osiągnęła gotowości do odbioru w wysokości 5 %
wynagrodzenia za tą część zamówienia, której zgłoszenie dotyczy,
e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany jak również
za
nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany i rozpoczęcie realizacji tychże umów bez spełnienia
wymagań określonych w § 5 ust. 2-10 w wysokości 5% wartości wynagrodzenia
umownego brutto za każdy nieprzedłożony projekt umowy, projekt zmiany umowy,
kopię umowy o podwykonawstwo poświadczoną za zgodność z oryginałem,
f)

za nie wprowadzenie zmiany w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia w umowie o
podwykonawstwo w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jeżeli termin zapłaty
wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w § 5 ust. 4 – w wysokości 1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za każdy dzień
zwłoki.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości
20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za wyjątkiem
sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych oraz w § 13 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy.
3. Kary będą potrącane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
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5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w
wyznaczonym terminie.

§9
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w okolicznościach wskazanych
poniżej oraz wskazanych w treści niniejszej umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach,
2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z
przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań
Zamawiającego przez okres dłuższy niż 14 dni,
3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia inspektora nadzoru i
Zamawiającego,
4) Zamawiający na wskutek niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawca lub Dostawcą wielokrotnie zmuszony był do dokonywania
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub do dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy brutto,
5) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcy/ów pomimo pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego wobec powierzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacji części przedmiotu niniejszej
umowy,
6) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcy/ów, pomimo niezgłoszenia powyższego faktu Zamawiającemu,
7) w przypadku innych istotnych naruszeń postanowień niniejszej umowy, w szczególności
objętych treścią § 5.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
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1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej
umowie,
2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia
podpisania protokołu odbioru robót,
3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w
terminie 30 dnia od dnia zajścia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki:
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według
stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
4) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 14 dni do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt 3 po cenach
przedstawionych w kosztorysach, o których mowa w § 3 ust. 3 umowy;
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;
4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy
będzie następujący: obliczenie wykonanej części nastąpi na podstawie kosztorysów
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez
Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 3 ust. 3
umowy, a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami;
2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (dla
województwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania, podstawą do określenia
nakładów rzeczowych będą KNR-y, w przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y,
a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.
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7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na
podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a
zatwierdzonych przez Zamawiającego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6
niniejszego paragrafu.
8. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca zobowiązuje
się uporządkować i oczyścić teren budowy niezwłocznie po sporządzeniu protokołu, o którym
mowa w ust. 4 pkt 1 niniejszego paragrafu.
9. Strony mogą złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy do końca okresu wskazanego w §
10 ust. 1 i 2.

§ 10
Dopuszczalne zmiany zawartej umowy
1

Wszelkie zmiany umowy odbywały się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty
dotyczących terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia oraz zakresu przedmiotowego
zamówienia na niżej określonych zasadach:
1) Termin realizacji przedmiotu umowy może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w
wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie nadzwyczajną okolicznością, która
wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy:
a) gdy zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych, które będą niezbędne do
prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową;
b) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy,

2) Poza przypadkami określonymi wyżej, istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą
mogły nastąpić w razie zaistnienia, po zawarciu umowy:
a) w przypadku siły wyższej, lub
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia, w tym również zmiany stawki podatku VAT.
c) Wprowadzenie zmian, o których mowa powyżej wymaga pisemnej zgody inspektora
nadzoru, i akceptacji Zamawiającego.
1. Pozostałe zmiany:
1) możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku
wszczęcia postępowania upadłościowego lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,
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2) zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia Wykonawcy lub dokonywanie płatności na
rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o
dofinansowanie projektu lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu,
3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania pełnego zakresu robót, w
sytuacji której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a nie powstałej z
winy Zamawiającego ani Wykonawcy, maksymalnie do wysokości 20% wartości umowy
bez żadnych negatywnych skutków prawnych i finansowych. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone i termin realizacji skrócony, przy
czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane
koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi
świadczeniami.
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp nie stanowią:
1) zmiany danych związanych z obsługą organizacyjno – administracyjną np. zmiana kont
bankowych, procedur związanych z uregulowaniem płatności wobec podwykonawców,
2) zmiany osób wskazanych w umowie do kontaktów między Stronami,

§ 11
Postanowienia końcowe
1. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może – bez zgody Zamawiającego – przenieść na
osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy prawo budowlane, Ustawy prawo zamówień publicznych w szczególności
obwarowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez właściwy
rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego sąd.
4. Gdyby jakikolwiek warunek umowy stał się nieskuteczny lub niewykonalny, nie wpływa to na
ważność umowy jako całości.
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Każda ze stronic umowy została parafowana przez każdą ze stron.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Oferta przetargowa Wykonawcy – oryginał w dokumentacji przetargowej;

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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