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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:  

 

Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

 

Rozdział 2 Oferta wraz z formularzami stanowiącymi treść oferty: 

 

Załącznik 2.1.  Formularz Oferty 

 

Załącznik 2.2. Kosztorys ofertowy – zestawienie zbiorcze, Uproszczony kosztorys 

ofertowy – w oddzielnym pliku 

 

Rozdział 3 Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu/wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy  

z postępowania; 

 

Załącznik 3.1. Wzór - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 

ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 

 

Załącznik 3.2. Wzór - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 

ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

 

Załącznik 3.3. Wzór – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia; 

 

Załącznik 3.4. Wzór - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp. 

 

Tom II: WARUNKI  UMOWY 

 

Rozdział 1 Wzór „Umowy” 

 

Tom III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 

 

  Dokumentacja projektowa – w oddzielnym pliku 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją. 
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TOM I  
 

Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami (IDW) 
 

ROZDZIAŁ 1 

 

Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

 
1. ZAMAWIAJĄCY 

 Gmina Ogrodzieniec 

 adres: Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec 

 TEL.+48 32  67 09 700, FAX. +48 32  67 09 721 

 REGON: 276258842, NIP: 6492275822 

 e-mail: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl 

 adres strony internetowej: www.ogrodzieniec.pl 

 

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

IRG.271.12.2018 

We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na wyżej 

podane oznaczenie. 

 

3. TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.  

 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

4.1. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska 

Polskiego) w miejscowości Podzamcze, gm. Ogrodzieniec – etap IV” 

Inwestycja obejmuje: 

a) Budowę chodnika lewostronnego  odcinek od km 26+185,42 do końca opracowania 

km  26+895,02; 

b) Budowę chodnika prawostronnego – dojście do przejścia dla pieszych od km 

26+404,10 do km 26+411,10; 

c) Budowę chodnika prawostronnego  z zatoką postojową dla niepełnosprawnych od 

km 26+501,67 do km 26+530,53; 

d) Budowę konstrukcji umocnienia skarpy typu „L” od km 26+670,40 do km 

26+693,90; 

e) Budowę przepustu na kanale deszczowym; 

http://www.ogrodzieniec.pl/
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f) Regulację wysokościową istniejącej  infrastruktury  technicznej 

g) Zabezpieczenie i wymianę  istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 150 stal 

oraz stalowych przepięć DN40 i DN20; 

h) Budowa wpustu drogowego wraz z przykanalikiem w km 26+714,80. 

 Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III SIWZ. 

4.2.  Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 

opisanych we wzorze umowy stanowiącym Tom II SIWZ. 

4.3.      Oznaczenie przedmiotu zamówienie wg CPV:  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty ziemne 

45232130-2 Odwodnienie korpusu drogowego 

45233320-8 Podbudowy 

45233220-7 Nawierzchnie 

45111291-4 Roboty wykończeniowe 

45233290-8 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, organizacja ruchu drogowego 

45233252-0 Elementy ulic 

45220000-5 Fundamentowanie 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

4.4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający 

żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby 

Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 

1 pkt 2 ustawy Pzp. 

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, o których mowa w art. 

22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4.5. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II SIWZ. 

4.6. Stosownie do treści art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących 

następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

a) roboty brukarskie; 

b) robót ziemnych; 

4.7. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione 

powyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1666, z późn. zm.). 
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4.8. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

nie krótszym niż 21 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu 

kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami 

wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. W tym celu, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

4.9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę  

z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 4.8. będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować 

będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w Tomie II SIWZ, a także 

zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z 

osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Kodeks 

pracy, umową cywilnoprawną. 

4.10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres 

realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do 

okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków 

z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego 

uprzedzenia Wykonawcy. 

4.11. Powyższe wymogi dotyczą również podwykonawców wykonujących czynności 

wskazane w pkt. 4.6. 

4.12. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 459 z póź. zm.) i ustawie z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z 

późn. zm.). 

4.13. Tam, gdzie w SIWZ, w tym dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, 

dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie 

norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych 

odniesień, o których mowa w art. 30 ust. pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z 

art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 

ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych" w stosunku do wskazanych w 

dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 

gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: 

a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów 

składowych), 

b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 

d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne,  charakterystyki 

liniowe, konstrukcja), 

e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 

4.14.   Wykonawca  robót  w  terenie  uwzględni aktualnie obowiązujące Wytyczne Projektowe 

oraz Wytyczne Techniczne Zarządu Dróg Wojewódzkich – dostępne na stronie 

internetowej www.zdw.katowice.pl w zakładce: standardy ZDW. 

4.15.  Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu ograniczenia uciążliwości związanych z 

pracami budowlanymi na terenie DW 790. 

http://www.zdw.katowice.pl/
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4.16.  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w  Katowicach  przewiduje  uczestnictwo  swoich 

przedstawicieli w czynnościach obejmujących doraźne kontrole i odbiór końcowy. 

4.17.  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. Zamawiający informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w 

Ogrodzieńcu z siedzibą w Ogrodzieńcu, 42 – 440 Ogrodzieniec, Pl. Wolności 25 

2)  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu 

możliwy jest pod adresem email (adres email) kontrola@ogrodzieniec.pl 

3)   Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą    w    celu    realizacji   obowiązku 

prowadzenia zamówień publicznych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub 

Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4)   przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ustawowych wynikających z 

ustaw, w szczególności:  

 - ustawa o zamówieniach publicznych, 

5)   odbiorcami  Pana/Pani    danych   osobowych    będzie  Urząd  Miasta  i  Gminy 

Ogrodzieńcu, 

6)   Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

celu wynikającego z ustawy, nie krótszego niż okres wynikający z 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

7)   posiada   Pani/Pan  prawo  do: żądania  od  administratora  dostępu   do   danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

8)    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

9)    podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, 

10) Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, 

w którym dane osobowe zostały zebrane. 

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2018 r. 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  

a) nie podlegają wykluczeniu oraz  

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego. 

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

6.2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

6.2.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. 

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony 

mailto:kontrola@ogrodzieniec.pl
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od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż  500.000,00 zł. 
6.2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy wykażą, że: 

a) dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia 

Wykonawca  musi  wykazać  dysponowanie  (dysponuje  lub  będzie  dysponował) 

osobą/mi niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającą/ymi 

prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. 

odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności: 

- drogowej, 

- sieci gazowych, 

lub  

odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów oraz zrzeszonymi we właściwym samorządzie  

zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1725) 

lub  

spełniające warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1332), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych  lub 

spełniają wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o 

samorządzie zawodowym  architektów oraz inżynierów budownictwa ("świadczenie 

usług trans granicznych”).. 

    b)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie 
Wykonawca musi wykazać iż, w okresie ostatnich 5 lat przez upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończył): 

-  minimum jedną robotę polegającą na budowie lub przebudowie chodnika z 

kostki brukowej o długości min. 100 mb i  

-  jednej roboty polegającej na budowie lub przebudowie gazociągu o długości    

min. 100 mb,  

-   suma  robót wymaganego zakresu co najmniej 150 tys. zł brutto. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli roboty w zakresie budowy lub 

przebudowy chodnika wraz z budową lub przebudową gazociągu wykonano w ramach 

jednego lub w ramach kilku odrębnych zadań (nawet dla różnych Zamawiających, 

w innych ramach czasowych). 

Jeśli zakres wykonanego zadania wykracza poza roboty wymagane do wykazania 

spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, należy w wykazie wykonanych robót 

(załącznik do SIWZ) wydzielić wartość robót w wymaganym zakresie z wartości 

całkowitej zadania. 

W sytuacji, gdy wykonane roboty rozliczone zostały w innej walucie, aniżeli PLN dla 

wykazania spełnienia warunku należy dokonać przeliczenia wartości wykonanych robót 

na PLN wg kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 

 

7.  PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY 
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7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy Pzp. 

7.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

7.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–

20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne 

za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, w tym przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 

okres obowiązywania tego zakazu.  

7.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podst. pkt. 7.3. IDW. 

7.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE WYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ 

DOSTARCZYĆ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

8.1.  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a)    nie podlega wykluczeniu z postępowania,  

b)    spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8.2. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1. IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć  

w formie pisemnej wraz z Ofertą. Propozycja treści oświadczeń została zamieszczona  

w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej SIWZ (Załącznik  3.1., Załącznik 3.2.). 

8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  

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

mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, propozycja treści 

oświadczenia została zamieszczona w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej SIWZ (Załącznik 

3.4.).  

8.4. 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 oraz spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
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uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

8.5.  Zamawiający informuje, że może w niniejszym postępowaniu zastosować przepisy 

art. 24 aa ustawy Pzp, tj. w pierwszej kolejności dokonać oceny ofert, a następnie 

zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8.6.   Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni 

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Ustawy Pzp. 
8.7. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące 

oświadczenia i dokumenty: 

 

 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w 

postępowaniu: 

8.7.1   informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert;  

W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę – każdy z Wykonawców 

wspólnie składających ofertę zobowiązany jest złożyć wszystkie dokumenty na 

potwierdzenie braku podstaw wykluczenia 

Jeżeli   Wykonawca   ma  siedzibę  lub   miejsce  zamieszkania   poza  terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych Wykonawca składa 

informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; 

 

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

8.7.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania 

i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. 

8.7.3. Dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w „Wykazie robót 

budowlanych” zostały wykonane należycie, w szczególności informacja o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.  

 Dowodami są poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

inne dokumenty. 

8.7.4. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na  temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

8.7.5. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 
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8.7.6. Jeżeli  wykaz, oświadczenia lub  inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego 

podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub 

dokumenty w tym zakresie. 

8.8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów  

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych  

i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

8.9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują 

się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający                                                                                                                                                    

w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, 

korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

 

9.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH 

INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A 

USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE 

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

 

9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 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.  

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia.  

9.3. 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  ustawy Pzp.  

9.4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane/usługi, 

do realizacji których te zdolności są wymagane - podwykonawstwo.  

9.5. 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. 9.1. 

9.6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi 
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zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 

oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają  

w szczególności: 

1)   zakres  dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób  wykorzystania  zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy  

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3)  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4)  czy  podmiot,  na  zdolnościach  którego  Wykonawca    polega   w   odniesieniu  do 

warunków udziału w postepowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą. 

9.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.2. IDW. 

9.8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać 

w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom 

oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 

 

10.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA) 

 

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden  

z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 6.2. IDW. 

10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia 

o którym mowa w pkt. 8.2. IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym 

mowa w pkt. 8.3. IDW składa każdy z Wykonawców. 

10.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni 

zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o którym 

mowa w pkt. 8.7, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.7.2 

składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na 

zasadach opisanych w pkt. 6.2. IDW.  

 

11.    SPOSÓB  KOMUNIKACJI  ORAZ  WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE    

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
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11.1.  W postępowaniu komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 

roku – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 z póź. zm.), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1219  z póź. zm.), z uwzględnieniem wymogów dotyczących form, 

ustanowionych poniżej w pkt. 11.4 - 11.6. IDW.  

11.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz inne informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania.  

11.3. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, 

okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126), zwanym dalej 

„rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub 

sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz 

przez Podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

11.4. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 

powyżej w pkt. 11.3 IDW, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo 

Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo 

podwykonawca – odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

11.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

 

12.       UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ 

 

12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Prośby o wyjaśnienia należy kierować na adres:  

Gmina Ogrodzieniec 

Plac Wolności 25,  42-440 OGRODZIENIEC  

12.2.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

12.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.2. lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania.  

12.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

o którym mowa w pkt 12.2. 
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12.5. Treść zapytań  wraz  z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 

internetowej.  

12.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego.  

12.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ a także zamieści ją na stronie internetowej. 

12.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

12.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany  

w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania 

ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

12.10. Zamawiający  oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SIWZ. 

12.11. Treść  niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym 

adresem: www.ogrodzieniec.bip.jur.pl Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia 

i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod 

wskazanym wyżej adresem internetowym. 

12.12. Zamawiający wyznacza  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami,  w sprawach 

dotyczącego niniejszego postępowania: Piotra Mikulskiego i Jolantę Gąkowską. 

 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

 

13.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 

13.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku 

następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr 85 1020 2498 0000 

8102 0436 5300; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręcznie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

13.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale  

i musi obejmować cały okres związania ofertą.  

Wadium wnoszone w ww. formie powinno być wystawione na: Gmina Ogrodzieniec, 

Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec. W przypadku wniesienia wadium w formie 

gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały 

http://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/
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odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, 

określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

13.4. Termin wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy jest 

zachowany, jeśli najpóźniej przed upływem terminu składania ofert pieniądze wpłyną na 

wskazany w pkt. 13.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego. 

13.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy 

Pzp. 

13.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz  

z odsetkami, w przypadku gdy: 

13.6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

13.6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy 

Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów,  

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

13.7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 

14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

14.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania z oferta, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie terminu, o którym mowa  w pkt 14.1. o oznaczony okres nie dłuższy jednak 

niż 60 dni.  

14.3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

14.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 

Odwoławczą orzeczenia. 

 

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

 

1155..11..    OOffeerrttęę  nnaalleeżżyy  ssppoorrzząąddzziićć  nnaa  ffoorrmmuullaarrzzuu  ooffeerrttyy  lluubb  wweeddłłuugg  ttaakkiieeggoo  ssaammeeggoo  sscchheemmaattuu,,  

ssttaannoowwiiąącceeggoo  zzaałłąącczznniikk  nnrr  11  ddoo  SSIIWWZZ..  OOffeerrttęę  nnaalleeżżyy  zzłłoożżyyćć  wwyyłłąącczznniiee  ww  ffoorrmmiiee  

ppiisseemmnneejj  ppoodd  rryyggoorreemm  nniieewwaażżnnoośśccii,,  ppooddppiissaannąą  wwłłaassnnoorręęcczznnyymm  ppooddppiisseemm  ((ZZaammaawwiiaajjąąccyy  
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nniiee  wwyyrraażżaa  zzggooddyy  nnaa  zzłłoożżeenniiee  ooffeerrttyy  ww  ppoossttaaccii  eelleekkttrroonniicczznneejj  ppooddppiissaanneejj  

kkwwaalliiffiikkoowwaannyymm  ppooddppiisseemm  eelleekkttrroonniicczznnyymm))..  

1155..11..11..OOśśwwiiaaddcczzeenniiaa  WWyykkoonnaawwccyy  oorraazz  iinnnnyycchh  ppooddmmiioottóóww,,  nnaa  kkttóórryycchh  zzddoollnnoośścciiaacchh  lluubb  ssyyttuuaaccjjii  

ppoolleeggaa  WWyykkoonnaawwccaa  nnaa  zzaassaaddaacchh  ookkrreeśślloonnyycchh  ww  aarrtt..  2222aa  uussttaawwyy,,  sskkłłaaddaannee  nnaa  

ppoottwwiieerrddzzeenniiee  bbrraakkuu  ppooddssttaaww  wwyykklluucczzeenniiaa  oorraazz  ssppeełłnniiaanniiaa  wwaarruunnkkóóww  uuddzziiaałłuu  ww  

ppoossttęęppoowwaanniiuu,,  sskkłłaaddaannee  ssąą  ww  oorryyggiinnaallee..  

1155..11..22..DDookkuummeennttyy  iinnnnee  nniiżż  oośśwwiiaaddcczzeenniiaa,,  ww  ttyymm  zzoobboowwiiąązzaanniiee  iinnnneeggoo  ppooddmmiioottuu  ((lluubb  iinnnnee  

ddookkuummeennttyy  ww  ttyymm  zzaakkrreessiiee)),,  sskkłłaaddaannee  ww  cceelluu  wwsskkaazzaannyymm  ww  ppkktt..  1155..11..11..,,  sskkłłaaddaannee  ssąą  

ww  oorryyggiinnaallee  lluubb  kkooppiiii  ppoośśwwiiaaddcczzoonneejj  zzaa  zzggooddnnoośśćć  zz  oorryyggiinnaałłeemm..  

1155..11..33..PPoośśwwiiaaddcczzeenniiaa  zzaa  zzggooddnnoośśćć  zz  oorryyggiinnaałłeemm  ddookkoonnuujjee  ooddppoowwiieeddnniioo  WWyykkoonnaawwccaa,,  ppooddmmiioott,,  

nnaa  kkttóórreeggoo  zzddoollnnoośścciiaacchh  lluubb  ssyyttuuaaccjjii  ppoolleeggaa  WWyykkoonnaawwccaa,,  WWyykkoonnaawwccyy  wwssppóóllnniiee  

uubbiieeggaajjąąccyy  ssiięę  oo  uuddzziieelleenniiee  zzaammóówwiieenniiaa  ppuubblliicczznneeggoo,,  ww  zzaakkrreessiiee  ddookkuummeennttóóww,,  kkttóórreeggoo  

kkaażżddeeggoo  zz  nniicchh  ddoottyycczząą..  

1155..11..44..PPoośśwwiiaaddcczzeenniiee      zzaa      zzggooddnnoośśćć  zz    oorryyggiinnaałłeemm  nnaassttęęppuujjee  ww  ffoorrmmiiee  ppiisseemmnneejj  lluubb  ww  ffoorrmmiiee  

eelleekkttrroonniicczznneejj..  

1155..11..55..OOffeerrttaa  wwrraazz  zzee  wwsszzyyssttkkiimmii  zzaałłąącczznniikkaammii  ((ddookkuummeennttaammii  ii  oośśwwiiaaddcczzeenniiaammii))  ssttaannoowwii  jjeeddnnąą  

ccaałłoośśćć..  ZZaalleeccaa  ssiięę,,  aabbyy  wwsszzyyssttkkiiee  ssttrroonnyy  bbyyłłyy  zzee  ssoobbąą  ppoołłąącczzoonnee  ww  ssppoossóóbb  

uunniieemmoożżlliiwwiiaajjąąccyy  iicchh  ssaammoocczzyynnnnąą  ddeekkoommpplleettaaccjjęę  ((nnpp..  zzsszzyyttee,,  ssppiięęttee,,  zzbbiinnddoowwaannee  iittpp..))..  

1155..22        DDoo  ooffeerrttyy  nnaalleeżżyy  ddoołłąącczzyyćć::  

1155..22..11..OOśśwwiiaaddcczzeenniiaa  zzggooddnnee  zz  zzaałłąącczznniikkiieemm  nnrr  33..11  oorraazz  nnrr  33..22  ddoo  SSIIWWZZ  ((oośśwwiiaaddcczzeenniiaa  zz  aarrtt..  2255aa  

uussttaawwyy)),,  kkttóórree  nnaalleeżżyy  zzłłoożżyyćć  ww  ffoorrmmiiee  ppiisseemmnneejj..  

1155..22..22..OOśśwwiiaaddcczzeenniiee,,  żżee  WWyykkoonnaawwccaa  zzaappoozznnaałł  ssiięę  zz  wwaarruunnkkaammii  zzaammóówwiieenniiaa  ii  zz  zzaałłąącczzoonnyymm  

wwzzoorreemm  uummoowwyy  oorraazz,,  żżee  pprrzzyyjjmmuujjee  iicchh  ttrreeśśćć  bbeezz  żżaaddnnyycchh  zzaassttrrzzeeżżeeńń  --  nnaa  ffoorrmmuullaarrzzuu  

ooffeerrttyy  ––  zzggooddnniiee  zz  zzaałłąącczznniikkiieemm  nnrr  11  ddoo  SSIIWWZZ..  

1155..22..33..  DDookkuummeenntt  ((nnpp..  zzoobboowwiiąązzaanniiee))  iinnnnyycchh  ppooddmmiioottóóww  ddoo  ooddddaanniiaa  WWyykkoonnaawwccyy  ddoo  ddyyssppoozzyyccjjii  

nniieezzbbęęddnnyycchh  zzaassoobbóóww  nnaa  ppoottrrzzeebbyy  rreeaalliizzaaccjjii,,  oo  iillee  WWyykkoonnaawwccaa  kkoorrzzyyssttaa  zzee  zzddoollnnoośśccii  lluubb  

ssyyttuuaaccjjii  iinnnnyycchh  ppooddmmiioottóóww  nnaa  zzaassaaddaacchh  ookkrreeśślloonnyycchh  ww  aarrtt..  2222aa  uussttaawwyy..  

1155..22..44..PPeełłnnoommooccnniiccttwwoo  uussttaannoowwiioonnee  ddoo  rreepprreezzeennttoowwaanniiaa  WWyykkoonnaawwccyy//óóww  uubbiieeggaajjąącceeggoo//ccyycchh  ssiięę  

oo  uuddzziieelleenniiee  zzaammóówwiieenniiaa  ppuubblliicczznneeggoo..  PPeełłnnoommooccnniiccttwwoo  nnaalleeżżyy  ddoołłąącczzyyćć  ww  oorryyggiinnaallee  

bbąąddźź  kkooppiiii,,  ppoottwwiieerrddzzoonneejj  zzaa  zzggooddnnoośśćć  zz  oorryyggiinnaałłeemm  nnoottaarriiaallnniiee..  

1155..22..55..DDoowwóódd  wwnniieessiieenniiaa  wwaaddiiuumm::  

aa))  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  wwnniieessiieenniiaa  wwaaddiiuumm  ww  ppoossttaaccii  nniieeppiieenniięężżnneejj,,  nnaalleeżżyy  ddoołłąącczzyyćć  ddoo  ooffeerrttyy  

oorryyggiinnaałł  ddookkuummeennttuu  ppoottwwiieerrddzzaajjąącceeggoo  wwnniieessiieenniiee  wwaaddiiuumm  ––  zzggooddnniiee  zz  ppkktt..  1133..33..  

SSIIWWZZ;;  

bb))  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  wwnniieessiieenniiaa  wwaaddiiuumm  ww  ppoossttaaccii  ppiieenniięężżnneejj,,  zzaalleeccaannee  jjeesstt  ddoołłąącczzeenniiee  ddoo  

ooffeerrttyy  kkooppiiii  ppoottwwiieerrddzzeenniiaa  nnaaddaanniiaa  pprrzzeelleewwuu..  

15.3.   Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

15.4.   Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

15.5.  Oferta  musi  być  sporządzona  w  języku  polskim,  w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, podpisana własnoręcznym podpisem. 

15.5.1.Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język 

polski – nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim. 

15.5.2.Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 

atramentem. 

15.5.3.Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 

Wykonawcy. 

15.5.4.Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również 

podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 
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15.5.5.Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za 

zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie 

wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć 

w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 

15.5.6.Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez 

osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

15.6.  Zaleca się, aby  zapisane  strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami 

i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do 

reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana 

przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana. 

15.7.  Wykonawca  powinien  zamieścić   ofertę  wraz   z   pozostałymi  dokumentami, 

oświadczeniami w zamkniętym opakowaniu (kopercie). Opakowanie winno być 

oznaczone nazwa i adresem wykonawcy i opisane w następujący sposób: 

 

Gmina Ogrodzieniec 

42-440 Ogrodzieniec, Plac Wolności 25 

Oferta do przetargu nieograniczonego na: 

Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego)  

w miejscowości Podzamcze, gm. Ogrodzieniec – etap  IV 

 

 Nie otwierać przed 12.07.2018 r.  godz. 11.15 

 

15.8.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 

lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o 

wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak 

wyżej w pkt. 15.7. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub 

„Wycofanie”. 

15.9.  Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

15.10. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419) Zamawiający uzna zastrzeżenie 

tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. 

15.11. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić 

oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – 

tylko do wglądu przez Zamawiającego”. 

15.12. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności 

dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do 

Zamawiającego ze stosownym wnioskiem. 
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16.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

16.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o  Kosztorys ofertowy, 

(przedmiar robót) którego wzór załączono do SIWZ. 

16.2. Wykonawca w Kosztorysie ofertowym określi ceny jednostkowe netto oraz wartości 

netto dla wszystkich wymienionych pozycji, a następnie wyliczy wartość robót netto, 

podatek VAT i ostateczną wartość robót brutto. Tak wyliczone wartości Wykonawca 

przeniesie do Kosztorysu ofertowego – zestawienie zbiorcze (Załącznik 2.2). 

16.3. Wartość robót brutto wykazaną w Kosztorysie ofertowym – zestawienie zbiorcze 

Wykonawca przeniesie do Formularza „Oferta”. 

16.4. Wszystkie błędy ujawnione w SIWZ Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed 

terminem składania ofert. 

16.5. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie zostaną wpisane do umowy.  

16.6. Rozliczenie z Wykonawcą jest kosztorysowe z uwzględnieniem cen jednostkowych 

zawartych w  kosztorysie uproszczonym  załączonym do umowy. 

16.7. Wszystkie informacje finansowe należy podać w polskich złotych. 

16.8. Kosztorys ofertowy należy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku (gdy cyfra 

znajdująca się bezpośrednio za ostatnią pozostawioną jest mniejsza od 5, wartość 

ostatniej pozostawionej nie zmienia się, a gdy cyfra znajdująca się bezpośrednio za 

ostatnią pozostawioną jest równa lub większa od 5, wtedy wartość ostatniej 

pozostawionej zwiększamy o 1). 

16.9. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej 

SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej 

oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

16.10. Jeżeli złożono ofertę, której  wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego  

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

17.  KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

 
17.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert: 
a) Cena – 60% 

b) Okres gwarancji – 40% 

17.1.1 Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 3 Formularza Oferty. W tym 

kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną 

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku (gdy cyfra znajdująca się bezpośrednio za 

ostatnią pozostawioną jest mniejsza od 5, wartość ostatniej pozostawionej nie zmienia 

się, a gdy cyfra znajdująca się bezpośrednio za ostatnią pozostawioną jest równa lub 

większa od 5, wtedy wartość ostatniej pozostawionej zwiększamy o 1). 



 
 

 

18 | S t r o n a  

Zamawiający – Gmina Ogrodzieniec 
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego)  

w miejscowości Podzamcze, gm. Ogrodzieniec – etap IV”  
Nr postępowania: IRG.271.12.2018 

 

 

 

            Liczba punktów w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona według następującego 
wzoru: 

 
 

C = 
      C min 

x 60 pkt 
       C o 

gdzie:       
C min – cena (cena ofertowa brutto) oferty najtańszej  
C o – cena (cena ofertowa brutto) oferty ocenianej 

17.1.1. Opis kryterium „Okres gwarancji” 

Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywany na podstawie długości okresu 

gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę w pkt. 4 Formularza Oferty. 

UWAGA: 

Najkrótszy możliwy Okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 60 miesięcy. 

Najdłuższy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert: 72 miesięcy. 

Jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy lub nie 

zadeklaruje w ogóle to oferta zostanie odrzucona, natomiast jeśli zadeklarowany okres 

gwarancji będzie dłuższy niż 72 miesiące to Zamawiający przyjmie 72 miesiące. 

Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji zostanie uwzględniony w umowie  

z Wykonawcą. 

-  Wykonawca,  który  zaoferuje  najkorzystniejszy  okres  gwarancji  (72 miesiące) – 

otrzymuje 40 pkt. - maksymalną liczbę punktów, 

-  Wykonawca, który zaoferuje wymagany okres gwarancji (60 miesięcy) – otrzymuje 0 

pkt., 

- Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy zaproponowali  pośredni okres 

gwarancji, pomiędzy gwarancją najkorzystniejszą a gwarancją wymaganą), otrzymują 

liczbę punktów obliczoną wg wzoru: 

 

 
T = 

          T o  
x 40 pkt 

           T max 

gdzie:       T o  – okres gwarancji zadeklarowany w ofercie ocenianej 

 T max  - najdłuższy możliwy okres gwarancji (72 miesiące) 

 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Przyznane punkty zostaną 

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku (wg zasady jak w pkt 17.1.1.). 

17.1.3. Za  najkorzystniejsza  zostanie  uznana   oferta,  która  uzyska   łącznie   największa  

liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

 

P = C + T 

Gdzie:  

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej 

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 

T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji” 

17.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

17.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione  

w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze 

wzorem określonym w pkt 17.1.3. 
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17.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne,   

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z przedmiotowego postępowania, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia, 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego upływie 

umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

17.5. Informacje, o których mowa w pkt 17.4.1) Zamawiający zamieści również na stronie 

internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 

18. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA 

OFERT. 

18.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec  w sekretariacie, pok. 22, w 

terminie do 12.07.2018 r., do godziny 11:00. 

18.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Sala Narad Urzędu Miasta w 

Ogrodzieńcu, Plac Wolności 25,  42-440 Ogrodzieniec, w dniu 12.07.2018 r., o godzinie 

11:15. 

18.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

18.4. Oferta złożona Zamawiającemu po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 

zwrócona Wykonawcy. 

 

19.   INFORMACJE  O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY. 

 

19.1.   Wykonawca,  którego  oferta została wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek przed 

zawarciem umowy: 
a) Przedłożyć Zamawiającemu kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy)      

zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy - załącznik do SIWZ; 

b) W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem 

umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę 

Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą pełnomocnika uprawnionego do 

kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z 

płatnościami. 

19.2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z 

Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie 

terminów określonych w art. 94 ustawy. 

19.3.   W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma 

podpisanie umowy. 
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19.4.  Wykonawca  jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego  wykonania 

umowy na warunkach określonych w pkt. 20. 

19.5.  Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych z 

podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie: Pani Jolanta 

Gąkowska - Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego, tel. (32) 67 09 728. 

 

20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

20.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5 % zaoferowanej ceny brutto w jednej lub kilku formach 

określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca 

wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 85 1020 2498 0000 8102 

0436 5300 ; 

20.2. Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną 

i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

Beneficjent: Gmina Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec. 

 

21.    ISTOTNE   POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ  WPROWADZONE   DO  

TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ WZÓR 

UMOWY. 

 

Wzór Umowy stanowi TOM II SIWZ. 

 

22.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

   

22.1. Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI Ustawy Pzp 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 ustawy Pzp. 

22.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 154 pkt 5. ustawy Pzp. 

22.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określenia warunków udziału  

w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia oraz wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

22.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

22.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub  

w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 

środka, spełniającego wymagania tego rodzaju podpisu. 

22.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
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odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

22.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

22.8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność 

lub dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób 

przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

22.9. Na czynności, o których mowa w pkt 20.8 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 

180 ust. 2. ustawy Pzp. 

22.10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób. 

22.11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 

22.12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 20.10 i 20.11 wnosi się  

w terminie 5 dni od dnia, którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia. 

22.13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 

postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może 

przedłużyć termin składania ofert. 

22.14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia. 

22.15. Na orzeczenie Izby Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

 

23.  INFORMACJA  NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI 

SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 

23.1.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

23.2.    Oferta musi obejmować całość zamówienia. 

23.3.    Oferty częściowe jako sprzeczne (nie odpowiadające) z treścią SIWZ zostaną odrzucone. 

 

24.  MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ 

 

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 

 

25.  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY 
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Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6  

ustawy. 

 

26.  OPIS  SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 

MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY 

WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej. 

 

27.  ADRES  POCZTY ELEKTRONICZNE  LUB STRONY INTERNETOWEJ 

ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl  

 

28.   INFORMACJE  DOTYCZĄCE  WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A 

WYKONAWCĄ 

 

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 

 

29.      AUKCJA ELEKTRONICZNA 

 

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji 

elektronicznej. 

 

30.  INFORMACJA  W  SPRAWIE  ZWROTU  KOSZTÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIUM 

 

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa 

Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za 

wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ogrodzieniec@ogrodzieniec.pl
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ROZDZIAŁ 2 

 

Formularz Oferty i formularze załączników do oferty 
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Załącznik 2.1. 

Formularz „Oferta” 

 

 

 

 

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

O FE RT A  

 

Zamawiający: 

 

Gmina Ogrodzieniec  

 z siedzibą: 42-440 Ogrodzieniec 

 Plac Wolności 25 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Budowę chodnika w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Podzamcze, gm. Ogrodzieniec – 

etap IV”. 

 

MY NIŻEJ PODPISANI  

 _____________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________   

działając w imieniu i na rzecz 

 _____________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________   
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy 

wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego 

i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto
1
: 

………………………….. PLN, słownie złotych: …………………………………………...,  

                                                 
1
 Jeżeli złożono ofertę, której  wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

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

kwoty podatku. 
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cenę netto: ……………………… PLN, słownie złotych …………………………………..., 

wartość podatku VAT 23 % ………………. PLN, słownie złotych ………………………… 

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

zgodnie z załączonym do oferty Kosztorysem ofertowym. 

 

4. ZOBOWIĄZUJEMY się udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 

…………. miesięcy. (Powyższy termin Wykonawca określa w przedziale 60 - 72 miesiące). 

 

5.  OŚWIADCZAMY, ŻE ZŁOŻONA OFERTA
2
   

 nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług;    

 prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 

ich wartość bez kwoty podatku.  

 

Lp. 

 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi 

  

Wartość bez kwoty podatku      

    

    

   

 

6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

8. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 20.000,00 zł   

w formie ____________________. Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy nr 

____________________________________________ 

(dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu) 

 

9. OŚWIADCZAMY, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w art. 22 ust. 1, powołujemy się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 

ustawy Pzp, na zasoby podwykonawców wskazanych poniżej: 

 _________________________________________________________________________   

(nazwa (firma) podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się Wykonawca) 

 

                                                                                                                                                             
 
2
 Zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „x” w kratce. 
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10. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców* w 

następującym zakresie  

__________________________________________________________________________ 

 

11. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: 

 _________________________________________________________________________   

 _________________________________________________________________________   

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja) 

 

12. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ -

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

 

13. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, 

określonymi w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się,  

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

14. OŚWIADCZAM, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO
3)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.** 

 

15. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy 

adres: 

Imię i nazwisko/ nazwa firmy: _________________________________________________   

 _________________________________________________________________________   

tel. ________________ fax __________________e-mail;___________________________ 

 

16. WYKONAWCA OŚWIADCZA, ŻE JEST (zaznaczyć właściwe): 

 Mikroprzedsiębiorstwem, 

 Małym przedsiębiorstwem, 

 Średnim przedsiębiorstwem. 

 

17. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

 

18. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:   

-      Kosztorys ofertowy – zestawienie zbiorcze (Załącznik 2.2.)  

-      Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania (Załącznik 3.1.), 

-      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 3.2.), 
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-      Dowód wniesienia wadium, 

-   ………………………………………………………………………………………….. 

-     …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….., dnia ….. . ….. .2018 r.  

  

……………………………………………………………… 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić; 

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do 

art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 

oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
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Załącznik nr 2.2. 

 

 

 

Kosztorys Ofertowy – zestawienie zbiorcze 

 

„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego) w 

miejscowości Podzamcze, gm. Ogrodzieniec – etap IV”. 

 

Poz. 
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych  

Nazwa (opis) 

Forma 

rozliczenia za 

kompletnie 

wykonany 

element 

Wartość  

[PLN NETTO] 

1. Część drogowa  Kosztorysowa  

2. Część gazowa Kosztorysowa  

Razem netto  

podatek VAT (23%)  

Razem brutto (cena ofertowa)  

 

 

Uproszczony kosztorys ofertowy - dołączy wybrany Wykonawca  na etapie zawierania 

umowy . 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 2018 roku 

 

 

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

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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ROZDZIAŁ 3 

 

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu/wykazania braku 

podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 3.1. 

 

 

 

 

(nazwa Wykonawcy) 

 
OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
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Zamawiający: 

 

Gmina Ogrodzieniec  

 z siedzibą: 42-440 Ogrodzieniec 

 Plac Wolności 25 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa chodnika w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Podzamcze, gm. 

Ogrodzieniec – etap IV”, prowadzonego przez  Gminę Ogrodzieniec, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt. 12-22 ustawy Pzp. 

 

…………….…………… dnia ………….……. r.                 …………………………………… 

(miejscowość i data)                                                               (podpis osoby uprawnionej do  

        reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, 

że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące 

środki naprawcze (procedura sanacyjna – samooczyszczenie):  

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

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

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

 

 

…………….……………….., dnia ………….……. r.            ……………………………… 

(miejscowość i data)                                                     (podpis osoby uprawnionej do  

                                                                                         reprezentowania Wykonawcy) 
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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) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

 

…………….……………, dnia ………….……. r.                       ……………………………… 

(miejscowość i data)                                                            (podpis osoby uprawnionej do  

                                                                                              reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

 

…………….……………, dnia ………….……. r.                       ……………………………… 

(miejscowość i data)                                                        (podpis osoby uprawnionej do  

                                                                                         reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

Załącznik 3.2. 

 

Zamawiający: 

 

 

 

 

 
(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

 
OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
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Gmina Ogrodzieniec  

 z siedzibą: 42-440 Ogrodzieniec 

 Plac Wolności 25 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa chodnika 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Podzamcze, gm. 

Ogrodzieniec – etap IV”, prowadzonego przez Gminę Ogrodzieniec oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt. 6.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

…………….……………, dnia ………….……. r.                       ……………………………… 

(miejscowość i data)                                                         (podpis osoby uprawnionej do  

                                                                                           reprezentowania Wykonawcy) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW:  

 

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

przez Zamawiającego w o zamówieniu oraz w pkt. 6.2. Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

…………….……………, dnia ………….……. r.                       ……………………………… 
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(miejscowość i data)                                                         (podpis osoby uprawnionej do  

                                                                                           reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

…………….……………, dnia ………….……. r.                       ……………………………… 

(miejscowość i data)                                                           (podpis osoby uprawnionej do  

                                                                                             reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 3.3. (Wzór przykładowy)  

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY  

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU 

ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART. 22a USTAWY PZP 

 

Zamawiający: 

Gmina Ogrodzieniec  

 z siedzibą: 42-440 Ogrodzieniec 

 Plac Wolności 25 
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Ja (My) niżej podpisany(ni)   

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

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

działając w imieniu i na rzecz : 

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

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

oświadczam(y), że w przetargu nieograniczonym na:  

„Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego) w 

miejscowości Podzamcze, gm. Ogrodzieniec – etap IV” 

Zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy:   

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

……………………………………………. (pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy) 

W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla 

należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do moich zasobów podaję:   

1) zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy: 

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

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

2) sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia: 

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

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

3) charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą: 

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

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

4) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia: 

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

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

_____________________  

 ____________________________________________ 

Miejscowość, data                           (podpis Podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca/ 

                                                          osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu) 

 

Załącznik 3.4.  

Zamawiający: 

 

Gmina Ogrodzieniec  

 z siedzibą: 42-440 Ogrodzieniec 

 Plac Wolności 25 

 

 

 

 (Nazwa Wykonawcy) 

 

Wzór - Oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do grupy 
kapitałowej 
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Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na:   

„Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego) w 

miejscowości Podzamcze, gm. Ogrodzieniec – etap IV”. 

Nawiązując do zamieszczonej w dniu ………….…… na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczamy, że:   

- nie należymy do tej samej  grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli 

ofertę w niniejszym postępowaniu *)  lub 

- należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami *) 

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej 

grupy kapitałowej *)  

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

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

*) niepotrzebne skreślić   

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, 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.  

 ……………………………..  

  Miejscowość, data                   ……………………………………………………………… 

                               Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 

 
Oświadczenie nie należy składać wraz z ofertą 

Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego, informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert  przez wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 

oferty. 
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TOM II 
 
 
 

WARUNKI  UMOWY 
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Załącznik 4 (Wzór Umowy) 

 

UMOWA Nr IRG.272.___.2018 

 

zawarta w Ogrodzieńcu w dniu ……………… 2018 r. pomiędzy: 

Gminą Ogrodzieniec z siedzibą w Ogrodzieńcu, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, NIP:  

6492275822, REGON 276258842, 

reprezentowaną przez: 

Andrzeja Mikulskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 

przy kontrasygnacie Anny Kuźniak – Skarbnika Miasta i Gminy Ogrodzieniec, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

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

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

………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez ………………………………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 

(ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Podzamcze, gm. Ogrodzieniec – etap IV” prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), została zawarta umowa 

o następującej treści: 

 

Przedmiot umowy 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

790 (ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Podzamcze, gm. Ogrodzieniec – etap IV”. 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie robót budowlanych  

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

290 z póź. zm.) zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez: PROMOST - 

WISŁA Sp. z o.o. ,43-460 Wisła, ul. Radosna 8 a. 

3. Zakres rzeczowy określony w pkt. 1 zadania obejmuje: 

a) Budowę chodnika lewostronnego  odcinek od km 26+185,42 do końca opracowania km  

26+895,02; 

b) Budowę chodnika prawostronnego – dojście do przejścia dla pieszych od km 26+404,10 

do km 26+411,10; 

c) Budowę chodnika prawostronnego  z zatoką postojową dla niepełnosprawnych od km 

26+501,67 do km 26+530,53; 

d) Budowę konstrukcji umocnienia skarpy typu „L” od km 26+670,40 do km 26+693,90; 

e) Budowę przepustu na kanale deszczowym; 

f) Regulację wysokościową istniejącej  infrastruktury  technicznej; 

g) Zabezpieczenie i wymianę  istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 150 stal oraz 

stalowych przepięć DN40 i DN20; 

h) Budowa wpustu drogowego wraz z przykanalikiem w km 26+714,80. 
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4.  Wykonawca  potwierdza,  iż  przed  podpisaniem  niniejszej  umowy, przy zachowaniu 

najwyższej staranności zapoznał się z dokumentacją techniczną zadania oraz dokonał wizji 

lokalnej terenu budowy, a także poznał istniejący stan faktyczny. 

5.   Wykonawca   jest  zobowiązany  do  wykonania z należytą starannością wszelkich robót  

i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1,  

w celu przekazania Zamawiającemu dzieła budowlanego do użytkowania tego dzieła 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

6.   Zamawiający informuje, że zadanie jest realizowane przy drodze wojewódzkiej  z udziałem 

środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

7.   Wykonawca robót w terenie uwzględni aktualnie obowiązujące Wytyczne Projektowe oraz 

Wytyczne Techniczne Zarządu Dróg Wojewódzkich – dostępne na stronie internetowej 

www.zdw.katowice.pl w zakładce: standardy ZDW. 

8.    Wykonawca  dołoży  wszelkich  starań  w  celu  ograniczenia    uciążliwości  związanych   z 

pracami budowlanymi na terenie DW 790. 

9.  Zarząd  Dróg   Wojewódzkich  w  Katowicach   przewiduje  uczestnictwo  swoich 

przedstawicieli w czynnościach obejmujących doraźne kontrole i odbiór końcowy. 

 

§ 2. 

1. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów własnych Wykonawcy. Wykonawca 

dostarczy na teren budowy wszystkie materiały, określone co do rodzaju, standardu i ilości 

w dokumentacji projektowej technicznej zamówienia i przedmiarach oraz ponosi za nie 

pełną odpowiedzialność. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane oraz odpowiadać, co do jakości, 

wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1570, z późn. zm.), a także wymaganiom jakościowym określonym w 

dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać,  

w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub 

deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał 

ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz użytych materiałów. 

Badania te zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

5. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym 

przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, 

do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do 

udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy. 

 

Termin wykonania umowy 

§ 3. 

1. Strony ustalają termin realizacji Przedmiotu umowy do dnia 30.11.2018 r. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu wykonania robót 

Strony uznają zakończenie przez Wykonawcę robót budowlanych oraz złożenie kompletnej 

dokumentacji powykonawczej. Za termin zakończenia robót budowlanych przyjmuje się 

pisemne zgłoszenie Wykonawcy w Dzienniku Budowy gotowości odbioru, potwierdzonej 

przez Inspektora Nadzoru oraz powiadomienie na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 4. 

http://www.zdw.katowice.pl/
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1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1 zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową 

warunkach, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1)   realizacji przedmiotu zamówienia, spełniającego wszelkie wymagania techniczne  

i normy jakościowe, odpowiadającego w szczególności wszystkim wymaganiom 

określonym w SIWZ oraz wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz wykonanie 

przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami 

dokonanymi z Zamawiającym w trakcie realizacji prac, 

2)   realizacji przedmiotu zamówienia w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców  

w zakresie wjazdu/wyjazdu do/z posesji i poruszaniu się po ulicach objętych 

zamówieniem. Prace powinny być realizowane etapowo, poprzez wykonywanie 

krótkich odcinków umożliwiając płynne poruszanie się, 

3)   bezzwłocznego usunięcia ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywania prac, 

4)   bieżącego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na opóźnienia terminu wykonania przedmiotu umowy, 

5)   dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej na dzień odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, dokumentów dotyczących poszczególnych elementów wchodzących w skład 

dostaw, tj.: atestów, certyfikatów CE lub PN przenoszących normy europejskie, aprobat 

technicznych, deklaracji zgodności, dokumentów dopuszczających do obrotu i 

użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumentacji powykonawczej, 

geodezyjną i dokumentów gwarancyjnych producentów oraz innych dokumentów 

wydanych przez producenta, itp., w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem tych 

dokumentów na język polski. Powyższe dokumenty stanowić będą podstawę do 

sporządzenia protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy i wystawienia faktury, 

6)    przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy i przepisów przeciwpożarowych, 

7)   zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników o 

kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót, 

8)    ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku  

z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, 

9)   zapewnienia technicznej sprawności przedmiotu umowy w okresie obowiązywania 

umowy, przez co należy rozumieć niewadliwość elementów składających się na 

przedmiot umowy, m.in. instalacji i urządzeń, 

10) poniesienie ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 

11) wykonanie rozruchu wszelkich zamontowanych urządzeń i instalacji technologicznych, 

12) udzielenia rękojmi oraz pisemnej gwarancji na wykonane roboty na okres ….miesięcy 

licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu końcowego odbioru robót, 

13) skompletowania i dostarczenia, najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru 

ostatecznego, wymaganych dokumentów, a w szczególności opisanych poniżej 

(wszystkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim): 

a) dziennik budowy, 

b) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2 Prawa 

budowlanego, 

c) atesty, aprobaty techniczne na zabudowane materiały, 
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d) 2 egz. dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi  

w trakcie robót, w stosunku do projektu, 

e) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  

f) dokumenty gwarancyjne, 

14) likwidacji zaplecza i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 

15) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy i przekazania go do użytku. 

16) wykonania stałej organizacji ruchu 

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram 

rzeczowo-finansowy realizacji robót. Harmonogram będzie załącznikiem do umowy. 

Zmiany harmonogramu wymagają zgody Zamawiającego. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć listę osób przeznaczonych 

do realizacji zamówienia w zakresie czynności wskazanych w SIWZ wraz z kopiami (do 

wglądu) ich umów o pracę. Dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922) należy zanonimizować. Warunek ten potwierdzany będzie  deklaracją ZUS –DRA. 

 

§ 5. 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu 

budowy (łącznie ze znajdującą się w obrębie terenu budowy infrastrukturą techniczną) do 

chwili przekazania Zamawiającemu przygotowanych do eksploatacji obiektów. 

2. Wykonawca może na własny koszt zorganizować na terenie budowy zaplecze socjalno –

techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu 

uzgodnionym z Zamawiającym. 

3. Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren 

budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki 

bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym porządku i stanie technicznym teren 

budowy oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby swojej budowy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwo 

ruchu, oznakowanie robót, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone 

osobom trzecim z tego tytułu w związku z wykonywanymi robotami objętymi niniejszą 

umową w obrębie terenu robót od daty przyjęcia robót od Zamawiającego do czasu ich 

ostatecznego odbioru. 

5. Wykonawca ma obowiązek, najpóźniej do wejścia na budowę, sporządzić plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzględnieniem specyfiki obiektu 

budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z art. 21a ustawy - 

Prawo budowlane oraz oznakowania budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód 

komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu 

budowy, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, w 

szczególności odpadów budowlanych, przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z póź. zm.). 

7. Roboty ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom przez INSPEKTORA 

NADZORU w ciągu 2 dnia od daty pisemnego zgłoszenia przez KIEROWNIKA 

BUDOWY, gotowości do ich odbioru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku 

poinformowania INSPEKTORA NADZORU i zakryje roboty ulegające zakryciu i 

zanikające, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 

robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny. 
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8. Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność za: 

1)   przyjęty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru końcowego, 

2)   wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót, 

3) bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w szczególności 

dziennika budowy wykonanych i odebranych robót. 

9.   Wykonawca  zobowiązuje  się  do  posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł przez 

cały okres realizacji umowy. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy). W trakcie realizacji 

umowy na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię 

aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) wraz z potwierdzeniem opłaconych składek. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca ponosi koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania 

budowy, związanych z odbiorami wykonanych robót, wykonania i przekazania 

Zamawiającemu 2 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, zarówno wykonywanej 

siłami własnymi, jak i zleconej specjalistycznym jednostkom, a także wszelkie inne koszty 

niezbędne do wykonania kompletnego dzieła budowlanego i przekazania go 

Zamawiającemu w celu jego użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt 

własny, ewentualnych szkód powstałych z jego winy w związku z realizacją niniejszej 

umowy. 

 

Kierownik Budowy oraz Kierownicy robót 

§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami 

specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 

budowy lub robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

 

§ 8. 

1. Wykonawca ustanawia KIEROWNIKA BUDOWY w osobie 

..................................................., posiadającego uprawnienia budowlane Nr ……………….. 

wydane przez ………………………………………, będący członkiem ………………… 

Izby Inżynierów Budownictwa (nr ewid. ………………………………). 

2. Wszystkie doręczenia i wezwania skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy uznaje 

się za prawidłowo i skutecznie dokonane, jeżeli będą złożone w siedzibie Wykonawcy lub 

złożone u KIEROWNIKA BUDOWY. 

 

Zlecanie robót podwykonawcom 

§ 9. 

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie robót podwykonawcom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Zatrudnienie podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego 

do wykonania tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub 

zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 

działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 
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3. Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom do realizacji następujące części 

zamówienia: 

1) ………………………… – ………………………………………; 

2) ………………………… – ………………………………………; 

3) ………………………… – ………………………………………etc. 

4. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz 

z wystawioną fakturą Zamawiającemu, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, 

którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na 

rzecz podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które są należne 

podwykonawcy z tej faktury. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia Zamawiający 

zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, 

do czasu otrzymania takiego potwierdzenia. 

 

§ 10. 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona 

sam/sam, za wyjątkiem robót w zakresie …………………, które zostaną wykonane przy 

udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w 

trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

4. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 

1)    termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest 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, 

2)    termin  wykonania  umowy  o  podwykonawstwo  wykracza  poza termin wykonania 

wskazany w § 3 ust. 1 pkt 3), 

3)   umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 

odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

4)    umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów 

warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 
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5)    umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy, 

6)    umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen 

dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione w § 8. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 

4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację 

umowy przez zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy netto wskazanej w § 11 ust. 2 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu 

obowiązkowi. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 4 pkt 1, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania 

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca 

jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą 

wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać 

Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające 

dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający 

poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1)   nie dokonać  bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3)    dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić 

podstawę naliczenia kar umownych. 

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy 

§ 11. 

1. Ustalone w wyniku przetargu wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty 

……………………………… zł brutto, (słownie: ………………………) w tym podatek 

VAT w wysokości: ……………………… zł (słownie: …………………………), co daje 

wartość netto: …………………… zł (słownie: …………………………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca rozliczy kosztorysowo, przy 

uwzględnieniu faktycznej ilości wykonanych robót, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie 

przekroczy kwoty brutto ……………… zł (słownie: …………………), 

3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem, po potwierdzeniu 

płatności na rzecz podwykonawców (jeżeli dotyczy), na jego rachunek: nr 

……………………………… w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur częściowych i 

faktury końcowej przez Zamawiającego. 

4. Strony przyjmują, że za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5. Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie 

następowało poprzez wystawienie faktur za każdy odrębnie wykonany i odebrany przez 

INSPEKTORA NADZORU i Zamawiającego zakres robót, zgodny z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

6. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się na podstawie trzech faktur tj. dwóch 

częściowych i jednej  końcowej. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez 

zastrzeżeń protokół odbioru częściowego/końcowego. 

7. Faktury częściowe nie mogą rozliczać więcej niż 80 % wartości umowy. 
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8. Faktury należy wystawić na: Gminę Ogrodzieniec, Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, 

NIP: 6492275822, na fakturze uwzględnić zapis: numer umowy z dnia i nazwę zadania 

inwestycyjnego. 

9. Zamawiający oczekuje, że treść faktur będzie wystawiona na poszczególne pozycje zgodnie 

z pozycjami harmonogramu rzeczowo-finansowego, który jest załącznikiem do umowy. 

10. Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  udzielenia  zaliczek.  Poza   wynagrodzeniem 

umownym, Zamawiający nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z wykonaniem 

umowy. Wszystkie niezbędne wydatki pokrywa Wykonawca. 

11. Zadanie  ujęte jest w budżecie gminy wg następującej klasyfikacji: dział 600, rozdz. 60013, 

§ 6050.         

 

Odbiór przedmiotu umowy 

§ 12. 

1. Odbiór robót ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu, po 

stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlano – montażowych, aktualnymi normami i przepisami technicznymi 

oraz umową, protokołami konieczności oraz zasadami sztuki budowlanej. 

2. Dopuszcza się dokonywanie odbiorów częściowych wykonanych elementów robót, ujętych 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, jednak w odstępach nie krótszych niż 

miesięcznych. 

3. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, po zakończeniu robót i ich protokolarnym 

odbiorze końcowym. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na piśmie. Gotowość 

do odbioru końcowego zostanie potwierdzona przez INSPEKTORA NADZORU. 

5. Zamawiający, na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru, o którym mowa w ust. 4, 

wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy, o czym poinformuje Wykonawcę 

na piśmie. Zamawiający rozpocznie odbiór w wyznaczonym terminie, tj. w ciągu 7 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. W czynnościach 

odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, a w szczególności 

INSPEKTOR NADZORU i KIEROWNIK BUDOWY. 

6. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia 

odbioru przedmiotu umowy, sporządzone w języku polskim i w zakresie niniejszej umowy: 

dokumenty gwarancyjne, atesty oraz certyfikaty użytych materiałów. 

7. Strony sporządzą protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia, w szczególności 

Zamawiający/INSPEKTOR NADZORU wyznaczy terminy usunięcia wad i usterek 

ewentualnie stwierdzonych podczas odbioru. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. 

Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego oraz INSPEKTORÓW 

NADZORU o usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru oraz do żądania 

wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

 

§ 13. 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 



 
 

 

46 | S t r o n a  

Zamawiający – Gmina Ogrodzieniec 
Przetarg nieograniczony - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego)  

w miejscowości Podzamcze, gm. Ogrodzieniec – etap IV”  
Nr postępowania: IRG.271.12.2018 

 

 

 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

wprowadzenia: 

1)   zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy – w przypadku wystąpienia: 

a) wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn zależnych 

od Zamawiającego, 

b) zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres 

uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego, 

c) zastosowania innej technologii wykonania robót spowodowanej w szczególności: 

niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na 

skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pojawieniem 

się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, jak również kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, 

d) wystąpienia odmiennych od przyjętych warunków geologicznych (kategoria gruntu, 

kurzawka, głazy narzutowe, itp.), niewypałów i niewybuchów skutkujących 

niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, 

e) odmiennych od przyjętych warunków terenowych związanych z istnieniem 

niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów 

budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących 

niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych lub materiałowych, 

f) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Polskimi Normami  

i sztuką budowlaną, 

g) działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem 

określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub 

odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

itp., 

h) zmiany przepisów prawa, 

i) działania siły wyższej, 

j) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

k) wystąpienia istotnych wad lub braków w dokumentacji projektowej skutkujących 

koniecznością dokonania poprawek i uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie 

wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę 

terminu realizacji, 

l) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności 

przewidzianych umową, 

2)   zmiany osobowe – zmiana osób: 

a) w składzie przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy 

na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których 

mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczególności 

kierownika budowy, 

b) w składzie zgłoszonych Zamawiającemu podwykonawców w przypadku zaistnienia 

uzasadnionej konieczności wynikającej z uwarunkowań organizacyjnych, jak 

również prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, itp., 
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3)   zmiany części zamówienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania 

podwykonawcy  w związku z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, itp., 

4)   zmiany podatku od towarów i usług VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie   

dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie, 

5)    łączna wartość zmiany jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 i w przypadku zamówień na roboty budowlane jest mniejsza od 

15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Pzp) 

2. Wszelkie zmiany treści wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Rękojmia za wady, gwarancja oraz zabezpieczenie umowne 

§ 14. 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy obejmująca ….. miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego zostanie rozszerzona poprzez udzielenie Zamawiającemu przez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości, w formie dokumentu gwarancyjnego. 

2. Termin gwarancji jakości wykonania robót budowlanych i użytych do budowy materiałów 

oraz urządzeń ustala się na ….. miesięcy od daty zakończenia odbioru końcowego. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w 

okresie trwania gwarancji. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w 

ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

4. Zamawiający tylko jeden raz wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad  

i usterek, stwierdzonych podczas odbioru, albo w okresie rękojmi lub gwarancji.  

Jeżeli, Wykonawca nie przystąpi do napraw w terminie 10 dni od daty ich zgłoszenia lub 

tych napraw nie dokona to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z kwoty, o której mowa w § 15 ust. 1, będącej zabezpieczeniem należytego 

wykonania umowy. 

 

§ 15. 

1. Wykonawca wnosi, w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 w formie 

………………………, co stanowi równowartość kwoty …………………… zł (słownie: 

…………………). Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego, z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń Zamawiającego 

z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

2. Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi 

gwarancję zgodnego z umową i należytego wykonania przedmiotu umowy, natomiast 

pozostała część zabezpieczenia, tj. 30%, służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z 

tytułu rękojmi za wady. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w następujących wysokościach i terminach: 

1) część zabezpieczenia stanowiącą gwarancję zgodnego z umową i należytego wykonania 

przedmiotu umowy (tj. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy), 

pomniejszoną w szczególności o ewentualnie naliczone kary umowne określone w § 16 

ust. 1 pkt 1) – w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, 
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2) pozostałą część zabezpieczenia (tj. 30%), pomniejszoną w szczególności  

o ewentualnie naliczone kary umowne określone w § 16 ust. 1 pkt 2 w ciągu 15 dni po 

upływie okresu rękojmi, rozpoczętego w dniu zakończenia końcowego odbioru robót. 

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o którym mowa w ust. 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

 

Kary umowne 

§ 16. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku nie dotrzymania terminów zakończenia czynności określonych w § 3 ust. 

1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 11 ust. 1  niniejszej umowy, 

2) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad 

stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji 

jakości – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 

ust. 1, 

3) za rozwiązanie umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,  

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 

niniejszej umowy. 

4) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności, 

5) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5 % niezapłaconej należności za każdy dzień 

zwłoki, 

6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% 

wartości brutto tej umowy, za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia 

ujawnienia jej realizacji, 

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za 

każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy 

Zamawiającemu, 

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  

w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej 

w informacji, o której mowa w § 10 ust. 10, 

9) każdorazowo za nie zatrudnienie przez Wykonawcę osoby wykonującej na umowę  

o pracę co najmniej z jednej z czynności wskazanych w SIWZ, a polegających na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej 

iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili 

stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie 

dopełniono przedmiotowego wymogu, 
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2. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić je z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

3. W przypadku gdy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest w stanie 

pokryć kar umownych, Zamawiający potrąci je z wystawionych faktur. 

4. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia w opłaceniu faktur zgodnie 

z obowiązującymi przepisami finansowymi. 

5. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 17. 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 18. 

Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego do cesji wierzytelności związanych  

z realizacją przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich. 

 

§ 19. 

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy - Prawo budowlane i ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§ 20. 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 21. 

1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca. 

2. Integralnymi częściami umowy są: 

1) SIWZ, 

2) Kopia oferty Wykonawcy, 

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy, 

4) Kosztorys ofertowy. 

5) Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Wykonawca       Zamawiający 
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TOM III 
 
 
 

Opis Przedmiotu Zamówienia, 

Dokumentacja projektowa, 

Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót, 

Przedmiar Robót (w oddzielnym pliku) 
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 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

1.  Nazwa nadana zamówieniu: 

„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Podzamcze, gm.  

Ogrodzieniec – etap IV”  

2.  Opis przedmiotu zamówienia 

1) Inwestycja obejmuje: 

a) Budowę chodnika lewostronnego  odcinek od km 26+185,42 do końca opracowania 

km  26+895,02; 

b) Budowę chodnika prawostronnego – dojście do przejścia dla pieszych od km 

26+404,10 do km 26+411,10; 

c) Budowę chodnika prawostronnego  z zatoką postojową dla niepełnosprawnych od 

km 26+501,67 do km 26+530,53; 

d) Budowę konstrukcji umocnienia skarpy typu „L” od km 26+670,40 do km 

26+693,90; 

e) Budowę przepustu na kanale deszczowym; 

f) Regulację wysokościową istniejącej  infrastruktury  technicznej; 

g) Zabezpieczenie i wymianę  istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia DN 150 stal 

oraz stalowych przepięć DN40 i DN20; 

h) Budowa wpustu drogowego wraz z przykanalikiem w km 26+714,80. 

2) Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, w powiecie 

zawierciańskim, w gminie Ogrodzieniec, w miejscowości Podzamcze.  I 

3) Inwestycja mieści się w istniejącym pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 790.  

4) Inwestycja nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich, w szczególności nie 

pozbawia dostępu do drogi publicznej użytkowników, nie pozbawia możliwości 

korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, środków łączności, możliwości 

dojazdów do posesji znajdujących się na odcinku w/w inwestycji, nie ogranicza dostępu 

światła dziennego do pomieszczeń w istniejących budynkach sąsiednich, a także nie 

powoduje utrudnienia w prawidłowej zabudowie działek sąsiednich. Inwestycja nie 

powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, nie powoduje pogorszenia 

warunków zdrowotno – sanitarnych oraz nie powoduje negatywnego oddziaływania na 

środowisko. 

5) Zadanie zaprojektowano zgodnie z Polskimi Normami oraz przepisami techniczno – 

budowlanymi, a projekt został wykonany zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami, opiniami 

oraz decyzjami. 

6) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia pracom ziemnym nadzoru 

archeologicznego. 

7) Na czas budowy będzie wykonane tymczasowe oznakowanie zgodnie z projektem 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, które po zakończeniu budowy zostanie 

zlikwidowane. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót  Zamawiający 

przekaże Wykonawcy przy podpisywaniu umowy. 
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8) Przy opracowaniu dokumentacji  na budowę chodnika kierowano się następującymi 

założeniami: 

a) Klasa dróg     G 

b) Prędkość projektowa   Vproj = 50 km/h – teren zabudowany 

c) Prędkość miarodajna   Vm = 70 km/h – teren zabudowany 

d) Chodnik dowiązany do istniejącego krawężnika 

e) Szerokość chodników   2,00 m 

f) Pochylenie skarp nasypu i wykopu  1:1÷1:1,5 

g) Spadek poprzeczny chodnika  2,0 %  w kierunku jezdni 

h) Niweleta chodników   dostosowana do niwelety krawędzi jezdni 

9) Planowane przedsięwzięcie polega na budowie chodnika dla pieszych  wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 790. Budowa chodnika ma na celu poprawę komfortu użytkowania i 

poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego. W ramach inwestycji zostanie wybudowany 

nowy chodnik dla pieszych o podstawowej szerokości 2,0 m, głównie zlokalizowany 

bezpośrednio przy krawędzi jezdni, która ograniczona jest krawężnikiem.  

10) Chodnik o podstawowej szerokości 2,0 m zaprojektowany został na odcinkach jezdni: 

a) od km 26+185,42 do km 26+431,82 

b) od km 26+518,80 do km 26+551,23 

c) od km 26+668,24 do km 26+895,02 

11) Wykonanie poszerzonego chodnika dla pieszych zaprojektowano na odcinkach od km 

26+431,82 do km 26+518,80 i od km 26+551,23 do km 26+662,47. Chodnik poszerzono 

do szerokości 4,7 m, gdzie krawężnik od strony jezdni obniżony jest do wysokości 12 cm 

i dozwolone zostanie na chodniku parkowanie pojazdów. 

12) Zaprojektowano budowę chodnika prawostronnego z zatoką postojową dla 

niepełnosprawnych na odcinku od km 26+501,67 do km 26+530,53. Zatokę postojową 

zaprojektowano o szerokości 3,60 m i długości 12,0 m z wyznaczonymi dwoma 

miejscami dla osób niepełnosprawnych.  

13) Lokalizacja zjazdów indywidualnych i publicznych pozostanie niezmieniona w stosunku 

do stanu istniejącego. Zjazdy przez chodnik wykonywane są przez obniżenie nawierzchni 

chodnika do poziomu obniżonego krawężnika, który na zjazdach jest wyniesiony na 

wysokość 4,0 cm ponad istniejącą krawędź nawierzchni jezdni. Natomiast za chodnikiem 

zjazdy dowiązane są do istniejącego terenu. Zakres remontu zjazdów założono do 

istniejących ogrodzeń posesji prywatnych lub granicy pasa drogowego.  

14) Niweleta chodników została dostosowana do niwelety krawędzi jezdni  i istniejącego 

krawężnika. Spadek podłużny projektowanego chodnika nie będzie przekraczał 6,0 %. 

Zakres spadku podłużnego istniejącej jezdni ogranicza się w zakresie od 0,3 % do  4,4 %.  

15) Zaprojektowano stały spadek poprzeczny chodnika i miejsc postojowych o wartości 2,0 

% w kierunku jezdni, natomiast pobocze gruntowe za chodnikiem o spadku 8,0 % w 

kierunku przeciwnym. Pochylenie skarp, należy wykonać za spadkiem 1:1,5. 

16) Na odcinku od km 26+670,40 do km 26+693,90  przewidziano wykonanie umocnienia 

skarpy w postaci konstrukcji żelbetowej o kształcie „L”. Konstrukcje zaprojektowano o 

wysokości od 1,90 m do 3,20 m. Wzdłuż konstrukcji przewidziano wykonanie balustrad 

ochronnych o wysokości 1,10 m 

17) Wzdłuż projektowanego chodnika wykonany został w 2017 r. krawężnik oddzielający 

jezdnię od chodnika. Inwestycja wymaga wykonania dodatkowego krawężnika na 
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zakończeniach zjazdów z kostki, na łukach zjazdów publicznych oraz wzdłuż 

projektowanej zatoki postojowej dla osób niepełnosprawnych. 

18) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanego odcinka chodnika od 

ul. Partyzantów do przepustu w km 26+718 przewidziano powierzchniowo w kierunku 

jezdni, skąd zbierane są one w istniejący system kanalizacji deszczowej i odprowadzane 

w kierunku przepustu do istniejącego wąwozu. Na odcinku od przepustu w km 26+718 

do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Kiełkowic, wody opadowe i roztopowe 

z projektowanego chodnika odprowadzone zostaną powierzchniowo w kierunku jezdni,  z 

niej, niezmiennie ze stanem istniejącym, powierzchniowo w kierunku przepustu w kom 

26+718, gdzie  w najniższym punkcie zostanie wykonany dodatkowy wpust drogowy, 

włączony przykanalikiem do istniejącej kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji 

konieczne jest wykonanie jednego dodatkowego wpustu drogowego. Wpust powinien 

zostać wyposażony w wyjmowany kosz na zanieczyszczenia stałe, a studnia pod 

wpustem w osadnik.  

19) Inwestycja położona jest na terenie uzbrojonym. W rejonie inwestycji występuje 

następujące uzbrojenie terenu: 

a) podziemna i naziemna sieć telekomunikacyjna, 

b) kable i linie energetyczne NN, 

c) sieć gazowa, 

d) sieć wodociągowa, 

e) sieć oświetlenia ulicznego, 

f) kanalizacja deszczowa i sanitarna. 

20) Z inwestycją koliduje istniejąca sieć gazowa średniego ciśnienia DN 150 stal oraz 

stalowe przepięcia DN40 i DN20, które przewidziano do przebudowy na sieć gazową  PE 

100 SDR11 RC Dz160 mm L= 348 m (odcinek oznaczony jako G7 do G19). Projekt 

przebudowy w/w sieci gazowej uzbrojenia terenu wchodzi w skład dokumentacji 

projektowej.  

21) W zakresie regulacji wysokościowej istniejącej infrastruktury technicznej należy 

dostosować istniejące ramy studni i istniejącą armaturę do projektowanej niwelety 

chodnika.  

22) Rzeczywisty przebieg urządzeń obcych w terenie może się różnić od wykazanego na 

mapie. Należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistej trasy 

przedstawionych na mapie sieci, jak również głębokości ich zakopania. W przypadku 

stwierdzenia kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego, należy 

zabezpieczyć kolidujące uzbrojenie przed uszkodzeniem, zlecić zagłębienie danej sieci 

firmie posiadającej odpowiednie uprawniania lub je przebudować. 

Prace w pobliżu urządzeń obcych należy prowadzić pod nadzorem ich Właścicieli. 

W miejscach krzyżowania się projektowanych elementów drogowych z istniejącymi 

sieciami roboty zaleca się wykonywać ręcznie ze szczególną starannością i ostrożnością. 

Istnieje możliwość występowania urządzeń podziemnych niewykazanych na mapie 

zasadniczej do celów projektowych. Wszystkie ewentualne zaistniałe skrzyżowania z nie 
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zinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami należy wykonać po uprzednim 

uzgodnieniu z Inżynierem, projektantem oraz właścicielem. 

23)  Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określa załącznik  do SIWZ – 

dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 790 (ul. Wojska Polskiego) w miejscowości Podzamcze, Gmina 

Ogrodzieniec – etap II Budowa chodnika lewostronnego od km 25+979,10 do km 

26+902,70, Odcinek od km 26+185,42 do km 26+892,70” oraz projekt wykonawczy 

przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia i  specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót wraz z przedmiarem robót. 

24) Zamawiający informuje, że posiada zatwierdzony Projekt docelowej organizacji ruchu. 

Wykonawca, po zakończeniu prac budowlanych, zobowiązany będzie docelowo 

oznakować  odcinek drogi DW 790 od km 25+979,10 do km 26+902,70. 

25) Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. W projekcie przyjęto 

wszystkie materiały i produkty w gatunku I. Zastosowane materiały powinny posiadać 

znaki bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne lub certyfikaty 

zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą normy europejskie 

lub europejskie oceny techniczne lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy 

przenoszącej europejskie. 

26) Wykonawca robót w terenie uwzględni aktualnie obowiązujące Wytyczne Projektowe 

oraz Wytyczne Techniczne Zarządu Dróg Wojewódzkich – dostępne na stronie 

internetowej www.zdw.katowice.pl w zakładce: standardy ZDW. 

27) Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu ograniczenia uciążliwości związanych z 

pracami budowlanymi na terenie DW 790. 

28) Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w  Katowicach przewiduje uczestnictwo swoich 

przedstawicieli w czynnościach obejmujących doraźne kontrole i odbiór końcowy. 

29) Wykonawca  po wykonaniu przedmiotu zamówienia udzieli gwarancji na okres co 

najmniej 60 miesięcy. 

30) Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien: 

a) powiadomić wszystkich gestorów mediów infrastruktury technicznej o rozpoczęciu 

prac i prowadzeniu przez nich nadzoru technicznego, 

b) powiadomić wszystkich mieszkańców objętych inwestycją o prowadzonych pracach 

mogących utrudnić ich funkcjonowanie, 

c) zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej przed i po wykonaniu 

prac łącznie z przyległym terenem (wjazdy, pobocza, ogrodzenia, rowy). 

31) Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, przedmiarach, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, 

dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji 

technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, 

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” w 

stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej i STWiOR pod warunkiem, że 

zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym potwierdzeniem o nie 

http://www.zdw.katowice.pl/
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wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robot budowlanych, zapewnią uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i STWiOR oraz 

będą zgodne pod względem: 

a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów 

składowych), 

b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 

d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane 

hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), 

e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 

f) standardów emisyjnych. 

3.  Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty ziemne 

45232130-2 Odwodnienie korpusu drogowego 

45233320-8 Podbudowy 

45233220-7 Nawierzchnie 

45111291-4 Roboty wykończeniowe 

45233290-8 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, organizacja ruchu drogowego 

45233252-0 Elementy ulic 

45220000-5 Fundamentowanie 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


