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I Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin – Chorula od 

km 2+077 do km 4+044. 

Na przebudowywanym odcinku drogi planuje się:  

� Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; 

� Usunięcie drzew i krzaków; 

� Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno; 

� Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych; 

� Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-asfaltowej (asfalt spieniony); 

� Wykonanie nawierzchni pojedynczo powierzchniowo utrwalonej; 

� Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg PN-EN1; 

� Wykonanie nawierzchni z mieszanek mastyksowo – grysowych; 

� Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych; 

� Warstwy odsączające i odcinające; 

� Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; 

� Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg PN-EN; 

� Wykonanie przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem; 

� Ścinanie i uzupełnianie poboczy; 

� Naprawę poboczy gruntowych; 

� Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu; 

� Oznakowanie pionowe;  

� Oznakowanie poziome.   

CPV: 45000000-7 – roboty budowlane 

 45200000-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej 

 45230000-8 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei: wyrównanie terenu 

45233251-3 – Wymiana nawierzchni 

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca 

załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1.2. Zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie materiałów równoważnych do wymienionych w opisie przedmiotu 

zamówienia (z zastrzeżeniem, by parametry jakościowe i cechy użytkowe rozwiązań 

równoważnych nie były gorsze od opisanych przez Zamawiającego). Dopuszcza się 

stosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują 
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one realizacje robót w zgodzie z siwz, dokumentacją projektową oraz zapewnią uzyskanie 

nie gorszych parametrów technicznych od pierwotnie założonych. 

1.3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza możliwości składania ofert 

częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu zamówienia zostaną odrzucone. 

2. Zasady dotyczące podwykonawstwa: 

2.1. Zamawiający nie zastrzega, że Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania 

kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w Formularzu ofertowym (zał. Nr 2 do 

siwz), części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 

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

powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania 

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

2.2. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszym 

zamówieniem (niestanowiące kluczowych części zamówienia) podlegają obowiązkowi 

przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji na zasadach określonych w niniejszej SIWZ 

(istotne postanowienie umowy § 9 - zał. Nr 8 do siwz) i muszą zawierać zapisy zgodne 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami niniejszej SIWZ, w szczególności termin 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy 

niż 14 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy. 

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

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu 

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

ustawy Pzp, 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. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 

3.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 

i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Materiały i urządzenia użyte przez 

Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać Polskim Normom 

i posiadać świadectwo o dopuszczeniu do stosowania materiałów w budownictwie wydane 

przez Instytut Techniki Budowlanej. 

3.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

w zakresie wykonawstwa robót w pasie drogowym. 

3.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zaznajomienie się z dokumentacją 

przetargową i projektową. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie realizacji 
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przedmiotu zamówienia przed przystąpieniem do przygotowania oferty (nie jest to 

warunek uczestnictwa w tym postępowaniu). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności 

pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej siwz a stanem faktycznym, 

wykonawca winien zgłosić ten fakt zamawiającemu przed terminem składania ofert. 

3.4. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były prowadzone przy zachowaniu ruchu 

kołowego i pieszego. 

3.5. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z Ustawą 

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 

2181). 

3.6. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem na 

okres 60 miesięcy od daty ich odbioru końcowego bez uwag. W przypadku zaoferowania 

krótszych lub braku podania okresów gwarancji Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2. 

3.7. Wszystkie istotne postanowienia dotyczące wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia 

określono w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do niniejszej 

specyfikacji. Ponadto informujemy, że podczas prowadzenia robót należy przestrzegać 

wymagań stawianych przez Inwestora. 

4. Wymagania stawiane Wykonawcy odnoszące się do wykonania zamówienia publicznego: 

4.1. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 

wykonanie zamówienia. 

4.2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 

i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 

4.3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 

4.4. Wykonawca sporządzi ekspertyzy budowlane (w przypadku wystąpienia takiej 

konieczności). 

4.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie 

w terenie wszystkich robót. 

4.6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz 133). 

4.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, 

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 
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5. Do zakresu robót i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej 

wchodzić będzie również: 

5.1. wykonanie tymczasowego projektu organizacji ruchu, 

5.2. organizacja i zagospodarowanie placu budowy, 

5.3. zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich, 

5.4. nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy, 

5.5. utrzymanie porządku w trakcie prowadzenia robót oraz uporządkowanie terenu po 

zakończeniu robót, 

5.6. natychmiastowe docelowe i skuteczne usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych 

przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót, dotyczy również terenów zielonych, 

5.7. skompletowanie dokumentacji odbiorczej, 

5.8. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy Wykonawca 

zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiającemu kopie 

map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń 

podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Powiatowym Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krapkowicach.  

6. Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki nadające się do dalszego wbudowania tj. kamień, 

frez, kostka betonowa stanowią własność Zamawiającego, natomiast pozyskane drewno 

Wykonawca zobowiązuje się odkupić od Zamawiającego po cenie drewna opałowego 

i tartacznego ustalonej w protokole odbioru robót na podstawie średnich cen aktualnie 

obowiązujących w Nadleśnictwach województwa opolskiego.  

7. Ilość, gatunek pozyskanego drzewa oraz przeznaczenie (opałowe/tartaczne) Zamawiający 

odbierze protokolarnie.  

8. Przygotowany i wysortowany materiał nadający się do ponownego wbudowania, Wykonawca 

przewiezie na plac wskazany przez Zamawiającego, na terenie miasta Krapkowice, na odległość 

do 10 km i przekaże protokolarnie. 

9. Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwienia powstałych odpadów jako wytwórca tych odpadów 

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Wykonawca 

ma obowiązek uwzględnić koszt składowania wywozu i utylizacji. 

10. Informacje o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej. 

7.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 

7.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 

7.3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

II Termin wykonania zamówienia 

1. Termin wykonania zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy 
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2. Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w następujących terminach: 

1) zakończenie robót polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin – 

Chorula od km 2+077 o km 4+044 – w terminie 60 dni od dnia podpisania przedmiotowej 

umowy, 

2) zakończenie realizacji przedmiotu umowy (m.in. wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz 

oznakowania poziomego) – w terminie 30 dni od dnia zakończenia robót zgodnie z pkt 1). 

III Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych 

warunków 

1. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące: 

1.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie 

spełnia. Spełnienie warunku jest rozumiane jako złożenie oświadczenia zgodnie 

z zał. nr 3 do siwz. 

1.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończył, minimum 3 roboty budowlane polegające na 

przebudowie lub budowie drogi (obejmujące wykonanie robót odwodnieniowych, 

i nawierzchni bitumicznej) o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł. brutto 

każda.  

Zamawiający uzna dane zamówienie, jeżeli zostanie ono poparte dokumentem 

wystawionym przez zlecającego potwierdzającym, że ww. roboty zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (poświadczenie lub inne 

dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia tj. referencje, 

protokoły odbioru). W przypadku złożenia innych dokumentów Wykonawca 

przedstawia uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty 

budowlane, wskazane w wykazie robót zostały wcześniej wykonane, Wykonawca 

nie ma obowiązku przedkładania dowodów 

1.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; 
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Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie 

spełnia. Spełnienie warunku jest rozumiane jako złożenie oświadczenia zgodnie 

z zał. nr 3 do siwz. 

1.1.4 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

Warunek ten (osoby zdolne do wykonania zamówienia) zostanie spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami uprawnionymi 

do kierowania robotami budowlanymi we wszystkich branżach objętych 

niniejszym postępowaniem, tj. kierownikiem budowy branży konstrukcyjno – 

budowlanej lub mającego uprawnienia budowlane w zakresie budowy dróg, 

posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub drogowymi 

bez ograniczeń oraz mającego doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika 

budowy przy realizacji zadania obejmującego wykonanie przebudowy drogi. 

1.1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie 

spełnia. Spełnienie warunku jest rozumiane jako złożenie oświadczenia zgodnie 

z zał. nr 3 do siwz. 

1.2. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa 

w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 

1.3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy 

i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 

lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączącego go z nimi stosunków. W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów 

Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w formie oryginału. 

1.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 ustawy 

pzp). 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. 

1.5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których 

mowa w pkt 1.4. 

1.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy 

z warunków określonych w pkt 1.1.1. – 1.1.5. winien spełniać co najmniej jeden z tych 
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Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt 1.2. 

powinien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie. 

1.7. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na 

podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 

1.8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez sprawdzenie, czy 

niżej wymienione, żądane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia potwierdzają 

spełnianie warunków wymienionych w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp. W przypadku nie 

wykazania przez Wykonawców spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, 

zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp 

z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Pzp. 

3. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa 

w art. 24 ust. 1 będzie dokonana przez sprawdzenie, czy niżej wymienione, żądane przez 

Zamawiającego dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnienie przesłanek z art. 24 ust.1 

ustawy Pzp. 

4. Wykonawca spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. i nie podlegający 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp., oprócz stosownych oświadczeń, o których mowa 

w Dziale IV SIWZ musi złożyć wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty 

i oświadczenia dodatkowe wskazane w SIWZ. 

5. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym 

terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, 

lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że 

mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienia postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 

powinny potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 

spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż 

w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 

IV Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
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zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane), 

Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 

1.1. oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 

1.2. wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju 

i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 

1.3. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. zgodnie z § 3 ust.1 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 

w jakich te dokumenty mogą być składane), Zamawiający wymaga złożenia następujących 

dokumentów: 

2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 

SIWZ. 

2.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 

ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert. 

2.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 



11 

3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

2.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

2.5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału 

w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 2.1-2.4. 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2.2 – 2.4., składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

3.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

3.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.1. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa 

w ust. 3 pkt 3.2. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert. 

4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej (przez grupę kapitałową: 

rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub 

pośredni przez jednego przedsiębiorę, w tym również tego przedsiębiorcę): 

4.1. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 

pkt 5, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik 

nr 5 do SIWZ; 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oferta 

wspólna/Konsorcjum) 
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5.1. oświadczenie z art. 22 ust. 1 –  w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 

zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone 

przedmiotowe oświadczenie i podpisane przez tych Wykonawców, którzy spełniają 

postawione warunki. Jeżeli wykonawca A spełnia warunek art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2, 

a wykonawca B spełnia warunek art. 22 ust. 1 pkt 3 i 4, złożenie podpisów tych 

wykonawców pod jednym oświadczeniem będzie uznane jako odpowiadające warunkom 

siwz. 

5.2. oświadczenie z art. 24 ust. 1 – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 

dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia 

przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub jedno, podpisane przez 

wszystkich Wykonawców składających taką ofertę. 

5.3. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczące 

art. 24 ust. 1 musi złożyć w ofercie każdy z Wykonawców Konsorcjum. W przypadku 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu z art. 

22 ust. 1 ustawy pzp wystarczy, że dokumenty potwierdzające spełnianie warunków złoży 

co najmniej jeden z jej uczestników. 

5.4. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 

postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego (art. 23 ustawy pzp). Pełnomocnictwo takie należy załączyć do 

oferty. 

Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: 

5.4.1. łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument); 

5.4.2. oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 

5.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem Konsorcjum jeżeli 

załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej. 

V Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

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

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę nie powoduje utraty wadium, ale skutkuje 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu związania ofertą. jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po 
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wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

5. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania 

ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy Pzp). 

VI Wymagania dotyczące wadium 

1. Wysokość wadium 

1.1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 

100.000,00 zł. (słownie złotych: sto tysięcy).  

1.2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub 

kilku następujących formach: określonych w art. 45 ust. 6 ustawy 

2. Elementy składowe gwarancji lub poręczenia. 

2.1. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi 

być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące 

elementy: 

2.1.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

2.1.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

2.1.3. kwotę gwarancji, 

2.1.4. termin ważności gwarancji, 

2.1.5. zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę 

wybrano: 

2.1.5.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, lub 

2.1.5.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

lub 

2.1.5.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

2.1.6. zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub 

pełnomocnictw, i  nie udowodnił, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego 

stronie, 

2.1.7. gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa, 
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2.1.8. Zamawiający wymaga, aby okres ważności wniesionego wadium nie był krótszy 

niż okres związania ofertą, 

Postanowienia wskazane powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń. 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

3.1. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek 

zamawiającego w banku: 

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach 

Nr 04 8884 0004 2001 0000 0202 0132 

z adnotacją – Wadium sprawa IM.272.3.2014 

3.2. Wadium wniesione w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale 

dołączyć do oferty, w przypadku Konsorcjum wadium może być wniesione przez jednego 

z Wykonawców/Pełnomocnika Wykonawców. 

4. Termin wniesienia wadium. 

4.1. Wadium wniesione w gotówce zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

Wadium wnoszone w gotówce uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli zostało 

zaksięgowane na rachunku zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu. 

4.2. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą wymagany treścią siwz lub 

wezwania, 

4.3. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest 

równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składnia ofert, pod warunkiem 

złożenia oferty przed terminem składnia ofert. 

4.4. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta do 

upływu terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej 

wysokości i formie. 

5. Zasady zwrotu wadium 

5.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. 

5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

5.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

5.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia 
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odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium 

w terminie określonym przez Zamawiającego. 

5.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

6. Utrata wadium 

6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

6.1.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, 

6.1.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

6.1.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

6.2. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie. o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń. o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub Pełnomocnictw, chyba, że, 

udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

VII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

10 % ceny ofertowej. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach 

określonych w art. 148 ust. 1 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
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7. zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota, o której 

mowa w art. 151 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze 

zm.), jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

VIII Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50 % 

wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju 

zamówienia. 

IX Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całe zamówienie. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Oferta powinna zawierać oprócz dokumentów wymienionych w Dziale IV SIWZ, 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, między innymi:  

3.1. Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

SIWZ, 

3.2. stosowne pełnomocnictwo (a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie dokumentu lub gdy nie można 

w jednoznaczny sposób sprawdzić, czy złożony podpis w ofercie został złożony przez 

osobę/y do tego umocowane, 

3.3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 

3.4. dowód wniesienia wadium 

3.5. kosztorys ofertowy  

4. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne, albo opatrzone 

imienną pieczątką. 

5. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej na formularzu oferty, sporządzona w języku 

polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w obcym języku winien być 

złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. 

6. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty cenowej 
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i załączników musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów 

załączonych przez Wykonawcę. 

7. Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ są składane w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

8. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub 

więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

wszystkie osoby. 

9. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być przez niego 

parafowane. 

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

11. Cena oferty powinna być podana liczbowo i słownie. 

12. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 

siwz dokonywane będą w złotych polskich (PLN). 

13. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, cześć oferty, która 

zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje 

stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

X Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach 

adres: 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1, Biuro Obsługi Klienta w terminie do dnia 27 czerwca 

2014 r. do godz. 10:00. 

2. Oferty należy złożyć w kopercie ostemplowanej pieczątką firmową Wykonawcy, zamkniętej 

w sposób trwały z napisem:  

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach-przetarg nieograniczony 

Oferta na przebudowę drogi powiatowej  

nr 1832 O Gogolin – Chorula od km 2+077 do km 4+044 

Nie otwierać przed dniem 27.06.2014 r. godz. 10.30 

3. W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do 

siedziby Zamawiającego. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie 

terminu do wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu 

oferty po terminie. 

4. Tryb otwarcia ofert: 
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4.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym 

w Krapkowicach adres: 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1, pokój 115 – w dniu 27 czerwca 

2014 r. o godz. 10:30; 

4.2. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia; 

4.3. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, 

których dotyczy „WYCOFANIE”. takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania; 

4.4. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty; 

4.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający po otwarciu każdej z ofert, ogłosi obecnym: 

4.5.1. stan i ilość kopert zwierających otwieraną ofertę, 

4.5.2. nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 

4.5.3. informację dotyczącą ceny zawartej w Formularzu ofertowym, 

4.5.4. terminu wykonania zamówienia, 

4.5.5. okresu gwarancji, 

4.5.6. warunków płatności 

5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im 

niezwłocznie informacje z otwarcia ofert. 

XI Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o całkowity zakres prac 

przedstawiony w załączniku Nr 1 do siwz. 

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. Nie dopuszcza się rozliczania w walutach obcych. 

3. Jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego w siwz, w tym z dokumentacji 

projektowej lub ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wynika, że 

należy wykonać inną ilość prac niż ilość określoną w przedmiarach robót – należy ten fakt zgłosić 

Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. 

4. W przypadku zgłoszenia rozbieżności, wymagających modyfikacji treści siwz, Zamawiający 

dokona odpowiedniej zmiany i, jeżeli zajdzie taka konieczność, przedłuży termin składania ofert. 

5. Ceny jednostkowe winny zawierać w sobie wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu 

zamówienia. 

6. Kosztorys ofertowy zostanie sporządzony metoda kalkulacji uproszczonej z określeniem cen 

jednostkowych oraz wartości dla wszystkich pozycji, z uwzględnieniem informacji 

zamieszczonych w opisie przedmiotu zamówienia. 
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7. Suma wartości wszystkich pozycji w kosztorysie ofertowym wpisanych do formularza 

ofertowego stanowić będzie cenę oferty netto (bez podatku VAT). W cenie oferty brutto należy 

uwzględnić obowiązujący podatek VAT. 

8. Ceny jednostkowe i czynniki cenotwórcze określone przez Wykonawcę w ofercie oraz 

w kosztorysie ofertowym, nie będą zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą podlegały 

waloryzacji. 

9. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach 

jednostkowych, które po zastosowaniu upustu nie mogą być niższe niż koszty własne lub koszty 

wytworzenia. 

10. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. 

11. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 

warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia. 

12. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania ofert. 

Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze 

stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury. 

13. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

XII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1.1. zastaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania, 

1.2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

Cena, za realizację całego zamówienia: 100%. 

3. Sposób oceny ofert: 

aa/ab x 100 = ilość punktów 

gdzie: 

aa – najniższa cena ofertowa 

ab – cena oferty badanej 

Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku 

4. Badanie ofert. 
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4.1. w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących zmiany treści złożonej oferty oraz, 

z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści 

(art. 87 ust. 1). 

4.2. Zamawiający poprawia w ofercie (art. 87 ust. 2): 

4.2.1 oczywiste omyłki pisarskie, 

4.2.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

4.2.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

5. Sprawdzanie informacji/danych zawartych w ofertach. 

5.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty przedstawionych 

przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 

5.2. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie 

oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego 

odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 

5.3. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ lub 

mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 

ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

6. Oferta z rażąco niską/ wzbudzającą wątpliwość/ ceną oferty 

6.1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (art. 90 ust. 1 

ustawy Pzp). 

6.2. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, 

w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania 

techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla 

Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej 

na podstawie odrębnych przepisów. 

6.3. Zamawiający odrzuca ofertę (art. 90 ust. 3 Ustawy Uzp): 

6.3.1. Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 
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6.3.2. jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że 

oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

7. Uzupełnienie dokumentów i pełnomocnictw w ofercie. 

7.1. stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub 

dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 

zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 

pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania, 

7.2. złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, 

w którym upłynął termin składania ofert, 

7.3. Zamawiający może także wezwać Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do 

złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu. 

8. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej siwz przeprowadzone zostanie wyłącznie na 

podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. 

9. Wykluczenie Wykonawcy 

9.1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 

stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, 

9.2. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni 

z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

10. Odrzucenie oferty 

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 90 

ust. 3 ustawy Pzp, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

11. Unieważnienie postępowania  

11.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z przesłankami 

zawartymi w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, 

11.2. o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

11.2.1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
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11.2.2. złożyli ofertę – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert – podając uzasadnienie faktycznie i prawne, 

11.3. w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na 

wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu 

kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje 

ten sam przedmiot zamówienia. 

12. Wybór oferty najkorzystniejszej i zawiadomienie Wykonawców o wyniku postępowania 

12.1. przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady 

i kryteria oceny ofert określone w niniejszej siwz, 

12.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, 

12.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

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

siedzibę albo adres 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, 

12.3.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne, 

12.3.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

12.3.4. Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po upływie którego 

umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

12.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację 

o wyborze (art. 92 ust. 2), na stornie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym 

w swojej siedzibie. 

12.5. Wybranemu Wykonawcy, zostanie wskazany termin podpisania umowy. Miejsce 

podpisania umowy – siedziba zamawiającego. Wymaga się, aby przy podpisaniu umowy 

wykonawca załączył/okazał wszystkie dokumenty, które pozwolą bezspornie sprawdzić 

umocowanie do jej podpisania. 

XIII Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej modyfikacje 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 

2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 
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siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpatrywania. 

3. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 

Wykonawcom, którym doręczono siwz bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest 

udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie (www.bip.powiatkrapkowicki.pl). 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść siwz. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i informuje o ewentualnym przesunięciu 

terminu do składania ofert, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, 

zamieszcza także na tej stronie. 

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża 

termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamieszcza 

informację na stronie internetowej, jeżeli siwz jest udostępniona na tej stronie. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym 

mowa w ust.1. 

XIV Określenie warunków dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty. 

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

2. Zmiany istotnych postanowień umowy mogą dotyczyć: 

1) terminu realizacji umowy, 

2) warunków i terminów płatności, 

3) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących  

4) zmiany parametrów technicznych związanych z wykonywaniem robót 

5) zmiany podwykonawcy, 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, 

w szczególności: 

1) w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1 i 2 w przypadku:  

a) wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych skutkujących niemożnością 

dotrzymania terminu określonego w § 6 ust. 2 - termin ten może ulec przedłużeniu nie 

więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności,  

b) koniecznością przesunięcia terminu przekazania terenu budowy,  

c) okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy takimi jak warunki 
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archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury 

uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie zamówień 

dodatkowych itp. 

d) zmiana technologii wykonania robót,  

e) zmiany stanu prawnego, 

2) w zakresie określonym w ust. 2 pkt 3 w przypadku: 

a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia 

lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony 

dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części 

wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie 

wykonano. 

b) wprowadzenie w życie po dniu podpisania umowy regulacji prawnych wywołujących 

potrzebę zmiany umowy. 

3) w zakresie określonym w ust. 2 pkt 4 i 5 w przypadku: 

a) poprawy jakości usług, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów 

realizacji umowy, 

b) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 

c) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, 

d) Jeżeli w ramach wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia Wykonawca 

korzysta z zasobów podmiotu trzeciego, który będzie brał udział w realizacji części 

zamówienia jako podwykonawca – zamawiający dopuszcza zmiany podwykonawcy, jeśli 

wykaże on, że posiada co najmniej takie doświadczenie, jakie wymagane było dla 

spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, 

e) innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających 

charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały 

ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielenia zamówienia, umożliwiłyby 

dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. 

4. Wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia 

zmian do umowy. 

XV Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami; 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie. Dopuszcza się przekazywanie 

zawiadomień faksem i drogą elektroniczną. 
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• za pomocą faksu: na Nr 77 40 74 359 

• elektronicznie: inwestycje@powiatkrapkowicki.pl 

• pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 

ul. Kilińskiego 1 

47-303 Krapkowice 

3. Zastrzeżona w ust. 2 forma faksu i drogi elektronicznej nie dotyczy dokumentów, które będą 

podlegały ewentualnemu uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp. 

Dokumenty, do których ewentualnego uzupełnienie będą wzywani Wykonawcy, podlegają 

złożeniu w formie określonej w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane w wyznaczonym terminie. 

Nie złożenie uzupełnionych dokumentów w wymaganej przepisami powołanego rozporządzenia 

formie w wyznaczonym do tego terminie – skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż 

nie doszło do ich terminowego złożenia. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyżej uważa się za 

wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać 

z ich treścią 

6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty 

elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający 

zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. 

7. Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją prowadzoną w postępowaniu 

o zamówienie publiczne, po uprzednim pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego. 

W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wskaże miejsce, termin i warunki udostępnienia 

dokumentacji z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp i rozporządzeniu wydanym na jej 

podstawie. 

8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

w sprawach przedmiotu zamówienia: 

Stanowisko Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia 

imię i nazwisko Aleksander Gacek 

w sprawach proceduralnych: 

Stanowisko Inspektor w Wydziale Inwestycji i Mienia 

imię i nazwisko Iwona Kręcichwost  



26 

XVI Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na 

warunkach określonych we wzorze umowy zawartym w załączniku nr 8 do SIWZ. 

2. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 

2.1. zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

2.2. mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie 

stanowią inaczej, 

2.3. jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej, 

2.4. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie, 

2.5. podlega unieważnieniu: 

2.5.1. jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp, 

2.5.2. zgodnie z treścią art. 140 ustawy Pzp w części wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej siwz. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są 

zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia, że uchyla się od podpisania umowy, dostarczy 

najpóźniej w dniu podpisania umowy: 

4.1. dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpisy pod umową 

do występowania w imieniu wykonawcy i możliwości zawarcia umowy z zamawiającym 

(np. pełnomocnictwo) jeżeli nie były dołączone do oferty, 

4.2. kopię uprawnień budowlanych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Roz. III ust. 1 pkt 

1.1. ppkt 1.1.4. niniejszej siwz, 

4.3. polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że Wykonawca jest w całym 

okresie realizacji umowy ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu realizacji 

przedmiotu zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł. 

5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 

ustawy Uzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 

ust. 2. 
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6. W przypadkach, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający zawrze umowę przed 

upływem terminu, o którym mowa w pkt 5. 

7. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni wymagań formalnych zawartych w treści niniejszej 

siwz dotyczących podpisania umowy Zamawiający wyznaczy dodatkowy/ostateczny termin 

uzupełnienia brakujących dokumentów formalnych wskazanych treścią siwz. Gdy Wykonawca na 

ponowne wezwanie nie wypełni wymagań formalnych, Zamawiający ma prawo uznać, że 

Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W takim przypadku będą miały zastosowanie 

przepisy: 

7.1. możliwość zastosowania art. 94 ust. 3 (wybór kolejnej oferty) 

7.2. obowiązek zastosowania art. 46 ust. 5 pkt 1 i 3 (zatrzymanie wadium). 

XVII Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy 

1. Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 

może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych na podstawie art. 180 ust. 2 pkt. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) przysługuje odwołanie wyłącznie 

wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzuceniu oferty odwołującego. 

2. Na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w terminie przewidzianym na 

wniesienie 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. 

3. Na podstawie art. 198a ust. 1 ustawy Pzp na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
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Znak sprawy: IM.272.3.2014       Załącznik nr 1 do siwz 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERA: 

 

A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

B. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

C. PRZEDMIAR ROBÓT 
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Znak sprawy: IM.272.3.2014       Załącznik nr 2 do siwz 

 
 
 

…………………………………………. 
(pieczęć firmy wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa:     .................................................................................................………………… 

Siedziba:   .................................................................................................………………… 

województwo: ……………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail   ....................................................................................................…………..… 

Numer telefonu  0 (**).......................................................................................................... 

Numer faksu   0 (**).......................................................................................................... 

Osobami nas reprezentującymi, które należy wpisać do umowy są: 

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

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

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie prowadzonego postępowania ................................................... 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

„PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ  

NR 1832 O GOGOLIN – CHORULA OD KM 2+077 DO KM 4+044” 

nr sprawy IM.272.3.2014, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia za cenę: 

 

Cena brutto: ……………………….……...zł (słownie: ………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..), 

 

Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia bez wad. 

Termin wykonania zamówienia : 90 dni od dnia podpisania umowy (zgodnie z zapisami siwz) 

Termin płatności: do 30 dni od daty doręczenia faktury. 

 

Wadium w kwocie 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy) zostało wniesione do dnia  i godziny 

składania ofert w formie: ............................................................................................................................... 

Numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium: 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
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Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i / lub 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa 

lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne) jest*: 

Stanowisko    ………...…………………………………………………………... 

imię i nazwisko    ………………………………………...………………………...… 

tel.      0 (**)……………………………………………………………… 

fax.     0 (**)………………………………………………………………. 

* dołączyć pełnomocnictwo 

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) oświadczamy, że gwarantujemy realizację przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko,  

2) oświadczamy, że wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przy wykonywaniu zadania będą 

spełniały wymogi SIWZ, wymogi określone prawem oraz posiadać będą wymagane atesty 

i deklaracje, 

3) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy 

konieczne informacje do przygotowania oferty, 

4) oświadczamy, że zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

5) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ,  

6) oświadczamy, że spełniamy warunki postępowania określone w art. 44 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

7) oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym, 

8) wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia i dokumenty 

złożyliśmy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych oświadczeń w celu 

uzyskania korzyści majątkowych (zamówienia publicznego). 

9) roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami - bez udziału podwykonawców – z udziałem 

podwykonawców* (jeśli tak, to wymienić część zamówienia, która będzie wykonywana przez 

podwykonawcę: .....................................................................................................................................) 

10) Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych 

w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy: 

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

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

 

* niepotrzebne skreślić 
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Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w SIWZ do oferty załączam następujące dokumenty - 

załączniki stanowiące integralna cześć oferty: 

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

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

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

 

Zastrzeżenie wykonawcy: 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej 

dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania 

(wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP) 

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

 

..........................,dn................. 

Oferta zawiera ………………. kolejno ponumerowanych i podpisanych stron 

 

 

............................................................................................... 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Znak sprawy: IM.272.3.2014       Załącznik nr 3 do siwz 

 

 

…………………………………………. 
(pieczęć firmy wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE  
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1832 O Gogolin – Chorula od km 2+077 do km 4+044” 

 

 

Ja (imię i nazwisko)    ........................................................................................ 

jako upoważniony przedstawiciel wykonawcy ........................................................................................ 

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

siedziba wykonawcy:     ........................................................................................ 

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

Oświadczam, że wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

 

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

miejscowość, data 

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

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
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Znak sprawy: IM.272.3.2014       Załącznik nr 4 do siwz 

 

 

…………………………………………. 
(pieczęć firmy wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE  
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY P.Z.P. 
 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1832 O Gogolin – Chorula od km 2+077 do km 4+044” 

 

Ja (imię i nazwisko)    ........................................................................................ 

jako upoważniony przedstawiciel wykonawcy ........................................................................................ 

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

siedziba wykonawcy:     ........................................................................................ 

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

 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 

 

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

miejscowość, data 

 
 
 

........................................................................... 
(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
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Znak sprawy: IM.272.3.2014       Załącznik nr 5 do siwz 

 

 

…………………………………………. 
(pieczęć firmy wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, składane w trybie art. 26 ust. 2d 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych 

 

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę 

drogi powiatowej Nr 1832 O Gogolin – Chorula od km 2+077 do km 4+044” przedkładam/my 

informację o: 

 

1) przynależności do grupy kapitałowej: * 

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

2) braku przynależności do grupy kapitałowej * 

 

 

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

 
 

........................................................................... 
(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

Uwaga 

W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca obligatoryjnie 

zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz podmiotów należących do grupy kapitałowej do której przynależy. 
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Znak sprawy: IM.272.3.2014       Załącznik nr 6 do siwz 

 

 

…………………………………………. 
(pieczęć firmy wykonawcy) 

 
WYKAZ ROBÓT WYKONAWCY 

wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert 
 

Nazwa Wykonawcy 

(podmiotu) 

wykazującego 

spełnienie warunku 

Podmiot na rzecz 

którego robota 

budowlana została 

wykonana 

Nazwa przedsięwzięcia 

(rodzaj robót  

i miejsce wykonania) 

Całkowita 

wartość robót 

w zł brutto 

(wg umowy) 

Czas realizacji 

rok i miesiąc 

początku 

i zakończenia 

1 2 3 4 5 

    

od ….. . ……… 

do ..….. ……… 

 

………………… 

    

od ….. . ……… 

do ..….. ……… 

 

………………… 

*Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane 

w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  
Uwaga: 

1. Dowodami, o których mowa powyżej są: 

1) poświadczenie; 

2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1). 

2. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, zostały 
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

3. W sytuacji, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na 
zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia.  

 
 
 
 

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

miejscowość, data 
 
 
 

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

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
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Znak sprawy: IM.272.3.2014      Załącznik nr 7 do siwz 

 
 

…………………………………………. 
(pieczęć firmy wykonawcy) 

 

WYKAZ OSÓB 
 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, zgodnie z obowiązkiem posiadania takich uprawnień 

 

Stanowisko/ 

Imię i Nazwisko 

Wykształcenie, 

posiadane 

uprawnienia 

(nr, rodzaj) 

Doświadczenie jako kierownik 

podobnych robót 

(podać nazwę zadania) 

Informacja o podstawie do 

dysponowania osobą w wykazie 

(odpowiednio skreślić) 

Kierownik robót (branża 

konstrukcyjno-budowlanych 

-oddelegowany do zadania* 

 

…………………………………………. 

 

1………………………………………………

……………………………………………… 

Osoba będąca w dyspozycji 

Wykonawcy 

lub 

Osoba oddana do dyspozycji 

przez inny podmiot** 

 
* Kierownik budowy ma być oddelegowany do zadania – do bezpośredniego i stałego nadzoru na terenie budowy 
 
UWAGA: 
**W sytuacji, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia  

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 

 

....................................................................... 
(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
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Znak sprawy: IM.272.3.2014      Załącznik nr 8 do siwz 

 
Istotne postanowienia umowy 

 
W dniu ………………………………. zawarto umowę pomiędzy Powiatem Krapkowickim 
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego występują: 
Maciej Sonik - Starosta Krapkowicki  
Sabina Gorzkulla - Kotzot - Wicestarosta Krapkowicki 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w trybie przetargu 
nieograniczonego z dnia ………………………… została zawarta umowa o następującej treści: 

I. Przedmiot umowy 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin – Chorula od km 2+077 do km 4+044”, w zakresie 
wynikającym ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz niniejszą umową. 

2. Zakres umowy określają w szczególności: 
1) przygotowana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa, przez którą strony rozumieją: 

projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikację techniczną wykonania i odbioru 
robót, przedmiary robót, stanowiąca zał. Nr 2 do umowy, 

2) sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy, stanowiąca zał. Nr 3 do umowy, 
3) oferta Wykonawcy, stanowiąca zał. Nr 4 do umowy, 
4) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - stanowiąca zał. Nr 5 do umowy, 
5) harmonogram rzeczowo – finansowy, opracowany przez Wykonawcę w układzie 

miesięcznym, określający terminy realizacji robót, stanowiący załącznik Nr 1 do umowy 
stanowiące integralną część umowy. 
 

II. Postanowienia ogólne 

§ 2 
1. Przedmiot niniejszej umowy winien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami 
oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Użyte w trakcie 
realizacji robót materiały i wyroby budowlane winny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy 
Prawo budowlane oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej. 

3. Na każde żądanie przedstawicieli Zamawiającego wymienionych w § 4 Wykonawca obowiązany 
jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną. 

4. Wykonawca oświadcza, iż otrzymał od Zamawiającego całość dokumentacji niezbędną do 
wykonania przedmiotu umowy. 

 
§ 3 

1. Zamawiający upoważnia Pana Aleksandra Gacek, Pana Winfryda Brysz i Pana Tomasz Scholz –  do 
nadzorowania realizacji wykonania przedmiotu umowy oraz wykonania czynności związanych 
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z odbiorem prac. Każdy z upoważnionych może nadzorować realizację wykonania przedmiotu 
umowy lub dokonać odbioru prac samodzielnie.  

2. Bezpośredni nadzór inwestorski nad realizacją robót sprawować będzie ………………………………….  
legitymujący się uprawnieniami budowlanymi Nr ……………………………………….. wydanymi przez 
……………………………………………………………………... 

3. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy do kierowania budową: ……………………………………………. 
posiadającego uprawnienia budowlane nr …………………………………………………. wydane przez 
………………………………. 

4. Zmiana osób wskazanych w ustępach powyższych nie wymaga zmiany umowy lecz pisemnego 
powiadomienia drugiej strony za poświadczeniem odbioru. 

III. Prawa i obowiązki stron umowy 

§ 4 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,  
2) dostarczenie Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy na dzień 

przekazania placu budowy, 
3) przekazanie Wykonawcy projektu stałej organizacji ruchu, 
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
5) współpraca z Wykonawcą we wszelkich sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 
6) dokonanie odbiorów częściowych, odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających oraz 

odbioru końcowego zgodnie z ustaleniami § 10, 
7) odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu 

Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego, 
8) zapłata wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 8. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie 
budowy. 

§ 5 
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) protokolarne przejęcie terenu budowy z określonymi przez Zamawiającego warunkami, 
2) zorganizowanie terenu budowy i prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją wskazaną 

w § 1 ust. 2, złożoną ofertą, harmonogramem robót, zasadami prowadzenia robót 
budowlanych przy zachowaniu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przepisami 
przeciwpożarowymi oraz aktualnie obowiązującymi normami polskimi i przepisami prawa, 
w tym przepisami techniczno-budowlanymi, prawem o ruchu drogowym, współczesną 
wiedzą techniczną oraz ustalonymi zwyczajami, 

3) zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami oraz sprzętu niezbędnego do realizacji 
przedmiotu umowy, 

4) terminowe i prawidłowe wykonanie wszystkich robót związanych z realizacją przedmiotu 
umowy, 

5) usuwanie na koszt Wykonawcy wszelkich usterek, stwierdzonych podczas wykonywania prac 
lub podczas odbiorów przeprowadzanych prac zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej 
umowy oraz wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót 
– w uzgodnionych przez Strony terminach, nie dłuższych od terminów technicznie 
i organizacyjnie uzasadnionych,  

6) dostarczenie materiałów niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, nie posiadających wad, 
7) koordynacja prac wykonywanych przez podwykonawców, 
8) współpraca z Zamawiającym, w szczególności poprzez osoby wskazane w § 3 niniejszej 

umowy we wszelkich sprawach dotyczących przedmiotu umowy, w tym informowanie na 
piśmie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na 
jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania robót, 

9) prowadzenie na bieżąco Dziennika Budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem 
dokonywania wpisów i potwierdzeń, 
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10) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, 
nadzoru autorskiego i przedstawicielom Zamawiającego wskazanym w § 3 oraz 
udostępnianie im niezbędnych dokumentów, 

11) utrzymywanie we właściwym stanie technicznym przyległych do terenu budowy ulic 
i chodników, 

12) dokonywanie na własny koszt naprawy zniszczeń i uszkodzeń wynikłych w związku 
z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami, 

13) likwidacja zaplecza budowlanego najpóźniej w terminie do dnia zakończenia budowy –
etap I, 

14) zgłoszenie w toku realizacji umowy na bieżąco do odbioru robót zanikających bądź 
ulegających zakryciu, zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego oraz 
uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie 
z postanowieniami § 10, 

15) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennika budowy, 
zaświadczeń właściwych jednostek i organów, aprobat technicznych, protokołów prób 
i pomiarów, niezbędnych świadectw jakości, atestów, certyfikatów oraz dokumentacji 
powykonawczej w tym geodezyjnego pomiaru powykonawczego, 

16) doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy w terminie do dnia 
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy etap I, 

17) wykonanie tymczasowego projektu organizacji ruchu, 
18) zapewnienie właściwej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z wykonaniem 

odpowiedniego oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
19) posiadanie polisy OC w związku z prowadzoną działalnością – wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikających 
z nieprawidłowej realizacji zamówienia, 

IV. Terminy wykonania przedmiotu umowy 

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót niezwłocznie po przejęciu placu budowy. 
2. Strony ustalają następujące terminy dotyczące przedmiotu umowy: 

1) przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. 
2) zakończenie robót polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin – 

Chorula od km 2+077 o km 4+044 – w terminie 60 dni od dnia podpisania przedmiotowej 
umowy. 

3) Zakończenie realizacji przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od dnia zakończenia robót 
zgodnie z pkt 2. 

3. Szczegółowe terminy realizacji robót określa opracowany w układzie miesięcznym harmonogram 
rzeczowo-finansowy. 

V. Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie finansowe 

§ 7 
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: ………………. zł 

netto (słownie: …………………………………….……… 00/100) plus podatek VAT 23 % tj. ………………………. 
zł (słownie: ………………………….. 00/100), co łącznie daje cenę brutto: …………………………………. zł 
(słownie: ……………………………………………..  00/100). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu umowy w tym niezbędne opłaty, koszty opracowania i wykonania dokumentacji, 
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogą być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

3. Rozliczanie robót będzie odbywało się w okresach wyszczególnionych w harmonogramie 
rzeczowo – finansowym. 
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4. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie dodatkowe prace 
niezbędne ze względu na bezpośrednie bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

5. Wyklucza się możliwość wzrostu cen jednostkowych jak również składników cenotwórczych 
podanych w kosztorysach ofertowych w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

6. W przypadku urzędowej zmiany wysokości podatku VAT wynagrodzenie umowne ulegnie 
odpowiedniej zmianie. 

7. Nie przewiduje się waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na inflację.  
 

§ 8 
1. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą faktury przejściowe oraz faktura końcowa wystawiona 

przez Wykonawcę dla Zamawiajacego. 
2. Zapłata faktur przejściowych nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, 

w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 6 
w przypadku gdy Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy zadeklarował udział 
podwykonawców, lub wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że dana część lub całość umowy 
zrealizowana została bez udziału podwykonawców. 

3. Faktury przejściowe wystawiane będą za zakończone przez Wykonawcę części robót, odebrane 
w odbiorach częściowych, w terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo - finansowego, 
na podstawie dokumentów rozliczeniowych tj. sprawdzonym i zatwierdzonym przez Inspektora 
Nadzoru kosztorysem rozliczeniowym (zestawieniem wykonanych robót), protokołem 
częściowego odbioru robót, jednak nie częściej niż w okresach 1-miesięcznych. 

4. Rozliczenie fakturami przejściowymi za wykonane części, będzie możliwe do wysokości 90 % 
ogólnej wartości zamówienia brutto. Pozostałe 10 % ogólnej wartości brutto zostanie rozliczone 
fakturą wystawioną po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, sprawdzeniu i zatwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru protokołu końcowego odbioru robót. 

5. Faktura końcowa zostanie wystawiona i rozliczona po odbiorze końcowym robót. Podstawę do jej 
wystawienia stanowi bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót oraz rozliczenie końcowe 
robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

6. Termin zapłaty faktury końcowej wynosi 30 dni liczony od daty dostarczenia Zamawiającemu 
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 

7. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy 
w wyżej ustalonych terminach, liczonych od daty dostarczenia Zamawiającemu danej faktury. 

8. Faktury wystawione nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy.  
9. Ustala się, że data dokonania płatności jest datą obciążenia konta bankowego Płatnika. 
10. Zamawiający oświadcza, że płatnikiem faktury będzie Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, 

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, nr NIP 755-16-42-838.  

VI. Podwykonawcy1 

§ 9 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty i przewiduje udział podwykonawców 

w realizacji zamówienia. Przez podwykonawców rozumie się także dalszych podwykonawców. 
2. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane objęte niniejszym zamówieniem, jest obowiązany w trakcie realizacji niniejszego 
zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy a także projektu jej zmiany oraz 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową, a także jej zmian w terminie do 7 dni 
od jej zawarcia. 

3. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo (i jego 
zmian), o którym mowa w ust. 2, w terminie do 7 dni od jego otrzymania, jeśli projekt będzie 
zawierał założenia niezgodne z zapisami ust. 2 pkt 2.2. Rozdziału I SIWZ. 

                                                           
1 W przypadku braku udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia § 9 otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca wykona całość zamówienia siłami własnymi bez udziału podwykonawców. 
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4. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), 
o której mowa w ust. 2, w terminie do 7 dni od jej otrzymania, jeśli umowa będzie zawierała 
regulacje niezgodne z zapisami ust. 2 pkt 2.2.Rozdziału I SIWZ. 

5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu, o których mowa w ust. 3 i 4, 
w terminie do 7 dni, oznacza akceptację odpowiednio projektu umowy, jej zmian lub zawartej 
umowy i jej zmian. 

6. Zapłata za wykonanie niniejszego zamówienia dokonana będzie na rzecz Wykonawcy zgodnie 
z postanowieniami § 8 po przedstawieniu przez niego dowodów potwierdzających zapłatę 
wynagrodzenia podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia tych dowodów w terminie do 
dnia poprzedzającego wymagany termin zapłaty faktury Wykonawcy, Zamawiający dokona 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy z potrąceniem kar umownych określonych w § 14 ust. 1 pkt 4, 
oraz potrąceniem należności wynikającej z umowy o podwykonawstwo, o ile Zamawiający 
wcześniej zaakceptował tę umowę na zasadach wymienionych w ust. 2-5. Powyższa sytuacja nie 
rodzi żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. Dowodami potwierdzającymi zapłatę, o których mowa w ust. 6, mogą być w szczególności: 
faktura podwykonawcy z potwierdzeniem daty jej doręczenia Wykonawcy wraz z odpowiednim 
potwierdzeniem przelewu oraz oświadczenie podwykonawcy potwierdzające zapłatę zgodną 
z umową o podwykonawstwo. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 
doręczenia faktury Wykonawcy. 

9.  Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, potrącając 
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane objęte niniejszą umową i nie obejmuje odsetek należnych podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, 
wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni. 

12. W przypadku zgłoszenia pisemnych uwag, o których mowa w ust. 11, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia 
w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy. 

14. Zamawiający może odliczyć kary umowne, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 4-7, z faktury 
Wykonawcy. 

VII Odbiór przedmiotu umowy 

§ 10 
1. Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane poprzez: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy zgłasza wykonanie robót zanikających bądź ulegających zakryciu. Inspektor nadzoru 
w ciągu 3 dni dokonuje odbioru, po sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania, 

2) odbiory częściowe, 
3) odbiór końcowy przedmiotu umowy, 
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4) odbiór ostateczny przedmiotu umowy, przeprowadzony po upływie okresu rękojmi 
i gwarancji, dokonany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokołu 
ostatecznego odbioru, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi 
i gwarancji, 

5) potwierdzenie spełnienia obowiązków wskazanych w § 5 pkt 13, 15 – 16. 
2. Strony ustalają następujące procedury odbioru częściowego i końcowego: 

1) odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 
wykonane roboty i możliwości wystawienia faktur przejściowych z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 

2) po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części 
robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

3) dokonanie odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 3 dni roboczych licząc od 
dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

4) odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 
budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia 
Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót 
i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru, 

5) przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 
wpisem do dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli 
Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach, 

6) w celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 
a w szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, 
protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, 
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi 
zamianami dokonanymi w toku budowy, 

7) odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do 
współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych, 

8) o terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 
udziale których wykonał przedmiot Umowy, 

9) przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do dziennika budowy, 

10) jeżeli w toku czynności odbioru częściowego i końcowego zostanie stwierdzone, że roboty 
budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich 
niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie 
z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, 
Zamawiający może przerwać odbiór częściowy lub końcowy, wyznaczając Wykonawcy 
termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 
uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania 
czynności odbioru końcowego, 

11) komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego 
robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron, 

12) w przypadku stwierdzenia w toku odbiorów nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie 
wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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13) Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy protokołu odbioru końcowego robót. 

3. Wykonawca jest obowiązany do współdziałania z Zamawiającym w sprawach związanych 
z wykonaniem czynności wymaganych prawem budowlanym, niezbędnych do oddania do użytku 
przedmiotu umowy. 

4. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz wad 
stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 13 niniejszej 
umowy. 

5. Wykonanie obowiązków określonych w ust. 1 pkt 4 zostanie potwierdzone w sporządzonym przez 
strony protokole.  

VII. Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 

§ 11 
1. Niezależnie od zapisów § 10 ust. 2 pkt 10 i 12 w przypadku ujawnienia wad w robotach, 

Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt Wykonawcy. 
2. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia oraz zakresu wad niezbędne jest dokonanie prób, badań i odkryć 

lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego 
koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca 
będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Zamawiającego, to 
ma on prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. 

 
 

§ 12 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

Okres rękojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesięcy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane 

roboty na okres 60 miesięcy. 
3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 
4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie 

niniejszej umowy w okresie rękojmi i gwarancji – w terminach wyznaczonych przez 
Zamawiającego. 

5. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane 
pisemnie, najpóźniej jednak do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji jakości przy czym za 
dochowanie formy pisemnej uznaje się wysłanie zgłoszenia faksem na nr tel. ………………….. lub na 
adres e-mail: ……………………………. 

IX. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy 

§ 13 
1. WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 

…………………….. zł (słownie: …………………………………………………………….. 00/100), stanowiącej  10 % 
ceny umownej w formie: …………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Ustala się następujące zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
a) 70% wysokości zabezpieczenia określonego w ust. 1 zostanie zwrócone w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
b) pozostałe 30% kwoty określonej w ust. 1 pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady będzie zwrócone nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady. 

X. Kary umowne 

§ 14 
1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu: 
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1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości ceny brutto 
określonej w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia określony w § 6 ust. 2 pkt 2 i 3, 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % 
wartości ceny brutto określonej w § 7 ust. 1, 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi 
za wady, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia liczone od dnia następującego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad. 
W przypadku gdy opóźnienie w usunięciu wad przez Wykonawcę przekroczy 21 dni, 
Zamawiający upoważniony będzie do usunięcia wad na koszt Wykonawcy bez utraty praw 
wynikających z gwarancji i rękojmi. Ponadto, w razie opóźnienia Wykonawcy w usunięciu 
wad, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady na koszt Wykonawcy, także 
w przypadku gdy istnienie wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia, 

4) w przypadku braku zapłaty w terminie określonym w § 9 ust. 6 zdanie 2 lub nieterminowej 
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom - w wysokości 5 % wynagrodzenia 
podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo, która została przedłożona 
Zamawiającemu do akceptacji zgodnie z § 9 ust. 2, 

5) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian 
w wysokości 0,5 % wartości ceny brutto określonej w § 7 ust. 1, 

6)  w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 % wartości ceny brutto określonej 
w § 7 ust. 1, 

7) w przypadku braku wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 
w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 2 % wartości ceny brutto określonej w § 7 ust. 1.2 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 
1) karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 1 
z zastrzeżeniem § 16, 

2) odsetki za nieterminowe uregulowanie należności w wysokości określonej przez 
obowiązujące w tym zakresie przepisy, za każdy dzień zwłoki. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia kar umownych w terminie 3 dni od otrzymania 
pisemnego wezwania od Zamawiającego przy czym za dochowanie formy pisemnej strony 
uważają także przesłanie wezwania zgodnie z § 12 ust. 5. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia bez 
odrębnych wezwań i powiadomienia. 

5. Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej. 

XI. Odstąpienie od umowy 

§ 15 
1. Oprócz wypadków określonych w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie Prawo Budowlane stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) w sytuacji oraz na zasadach, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 
oraz nie podjął realizacji robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

c) gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 
2 tygodnie, 

d) gdy zostanie ogłoszona upadłość, likwidacja Wykonawcy lub gdy nastąpi zaprzestanie 
prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, 

e) gdy nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, 

                                                           
2 W przypadku braku udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia z § 14 ust. 1 wyłącza się pkt 4) 
do 7) 
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f) gdy Wykonawca nie przedłuży ważności wygasającej polisy lub innego dokumentu 
ubezpieczeniowego potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony od OC z tytułu 
realizacji przedmiotu umowy, 

g) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiający 

odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu 
odbioru.  

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

3. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest obowiązany do: 
1) komisyjnego obmiaru wykonanych robót na dzień odstąpienia, 
2) zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie niezbędnym lub uzgodnionym przez strony (na 

koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy), 
3) sporządzenia wykazu tych materiałów, urządzeń i konstrukcji, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4) zgłoszenia do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających. 

4. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót 
przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia. 

 
§ 16 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

2. Poza wypadkami określonymi w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
bez zapłaty kar umownych i odszkodowania gdy: 
1) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy, 
2) zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
3) Wykonawca pomimo wezwania złożonego na piśmie nie rozpoczął realizacji przedmiotu 

umowy, 
4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie i mimo wezwania przez Zamawiającego 

do usunięcia naruszeń, nie zmienia sposobu wykonania. 
3. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest obowiązany do: 

1) komisyjnego obmiaru wykonanych robót na dzień odstąpienia, 
2) zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie niezbędnym lub uzgodnionym przez strony, 
3) zgłoszenia do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót wykonanych. 

4. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót 
przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały prawidłowo wykonane do 
dnia odstąpienia. 

XII. Postanowienia końcowe 

§ 17 
1. Od daty przejęcia terenu budowy, aż do chwili zakończenia odbioru końcowego robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe 
z powodu prowadzenia prac na tym terenie. 

2. W okresie usuwania przez WYKONAWCĘ wad ujawnionych w robotach w trybie §10 ust. 2 pkt 10 
i 12  z wyłączeniem odbiorów robót częściowych, aż do wystawienia dokumentu 
poświadczającego usunięcie wad, zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują 
uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub 
Wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko Zamawiającego. 
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§ 18 
1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 
2. Zmiany istotnych postanowień umowy mogą dotyczyć: 

1) terminu realizacji umowy, 
2) warunków i terminów płatności, 
3) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących  
4) zmiany parametrów technicznych związanych z wykonywaniem robót 
5) zmiany podwykonawcy, 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, 
w szczególności: 
1) w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1 i 2 w przypadku:  

a) wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych skutkujących niemożnością 
dotrzymania terminu określonego w § 6 ust. 2 - termin ten może ulec przedłużeniu nie 
więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności,  

b) koniecznością przesunięcia terminu przekazania terenu budowy,  
c) okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy takimi jak warunki 

archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury 
uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie zamówień 
dodatkowych itp. 

d) zmiana technologii wykonania robót,  
e) zmiany stanu prawnego, 

2) w zakresie określonym w ust. 2 pkt 3 w przypadku: 
a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia 

lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony 
dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części 
wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie 
wykonano. 

b) wprowadzenie w życie po dniu podpisania umowy regulacji prawnych wywołujących 
potrzebę zmiany umowy. 

3) w zakresie określonym w ust. 2 pkt 4 i 5 w przypadku: 
a) poprawy jakości usług, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji 

umowy, 
b) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 
c) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, 
d) Jeżeli w ramach wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia Wykonawca 

korzysta z zasobów podmiotu trzeciego, który będzie brał udział w realizacji części 
zamówienia jako podwykonawca – zamawiający dopuszcza zmiany podwykonawcy, jeśli 
wykaże on, że posiada co najmniej takie doświadczenie, jakie wymagane było dla 
spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, 

e) innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających 
charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały 
ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielenia zamówienia, umożliwiłyby 
dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. 

4. Wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
zmian do umowy. 

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
1) sukcesja Wykonawcy tj. nabycie wszelkich praw i obowiązków w związku z następstwem 

prawnym, 
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
3) zmiany danych teleadresowych,  
4) zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 

6. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z poźn. zm.) tj. art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa 
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podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawartego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
§ 19 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu 
Cywilnego (Dz. U z 2014 r., poz.121), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawa o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2012, poz. 1137 ze zm.). 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 
Zamawiającego. 

§ 20 
Wykonawca nie ma prawa cesji wierzytelności wynikających z tej umowy na rzecz osób 

trzecich bez zgody Zamawiającego. 

§ 21 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 
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