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Wiślica, dnia 20.07.2016 roku 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Or.271.4.2016. 
Nazwa zadania: Przebudowa istniejących dróg osiedlowych wraz z chodnikami i placami, 
oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego oraz likwidacja zbiornika nieczystości na 
osiedlu mieszkalnym po byłym PGR Gorysławice. 
 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
 
Nazwa zamawiającego: GMINA WI ŚLICA  
Adres zamawiającego: ul. OKOPOWA 8  
Kod Miejscowość:  28-160 Wiślica 
Telefon:  413690900  
Faks:  41 3690901, 41 3792128 
Adres strony internetowej:  www.ug.wislica.pl 
Adres poczty elektronicznej:  urzad@ug.wislica.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00   
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka 
Sejmu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo 
zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, a takŜe wydane na 
podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego 
zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254), 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŜniony obowiązek przekazywania 
ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263). 
4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu 
robót budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1372). 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 
- 46 Prawa zamówień publicznych. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.   
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III. Opis przedmiotu zamówienia 
1.1. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych  

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy istniejących dróg osiedlowych wraz z 
chodnikami i placami, oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego oraz likwidacja zbiornika 
nieczystości na osiedlu mieszkalnym po byłym PGR Gorysławice. 

 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 7 do SIWZ. 
- Dokumentacja projektowa. - Załącznik Nr 8 do SIWZ.  
- Zgłoszenie  robót budowlanych wraz z  potwierdzeniem - Załącznik Nr 9 do SIWZ.  
 
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  
i linii energetycznych 
45236000-0 - Wyrównywanie terenu 
 
3. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych 
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 
5. Zamawiający dopuszcza moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie 
więcej niŜ 50% wartości zamówienia podstawowego wartości zamówienia podstawowego 
polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe 
określone w przedmiocie zamówienia, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, na 
zasadach określonych w art. 67 ust.1. pkt. 6) ustawy- Pzp. 
6. Informacja na temat moŜliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia 
podwykonawcom: 

Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. W 
takim przypadku zobowiązany jest do: wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz do podania nazw (firm) 
podwykonawców 

  - Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, które wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) 
podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1.  

- JeŜeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, iŜ proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niŜ wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia 
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-  Umowie o podwykonawstwo - rozumie się umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym 
podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane takŜe 
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

2) Umowa o podwykonawstwo musi zawierać: 

- zakres robót, dostaw i usług powierzonych podwykonawcy, 

- kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty, 

- termin wykonania przedmiotu umowy powierzonego podwykonawcy, 

- zasad zapłaty wynagrodzenia uwarunkowanej przedstawieniem przez podwykonawcę dowodów 
potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,  

- terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tym 
zastrzeŜeniem, Ŝe nie moŜe on być dłuŜszy niŜ 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, 

- numer rachunku bankowego na który naleŜy dokonać zapłaty za wykonanie zakres robót 
powierzonych podwykonawcy,  

3)  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę:  

-  kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi;  

 

6.1 Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio 
zastrzeŜeń lub sprzeciwu. 
1. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego 
zamówienia zamierzający zawrzeć pisemną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji niniejszego zamówienia, do przedłoŜenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy na 7 dni przed 
planowanym przystąpieniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonywania 
robót, 

2. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeŜenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane dotyczące,  

-  niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuŜszy  niŜ 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 
budowlanej. 

3. Nie zgłoszenia pisemne zastrzeŜenia przez Zamawiającego do przedłoŜonego w projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaŜa 
się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

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



 4 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.   

5. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane. 

6. Nie zgłoszenia pisemnego sprzeciw do umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego do 
przedłoŜonej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni uwaŜa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeŜeń  do przedłoŜonego w projektu 
umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do przedłoŜonej kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na 
roboty budowlane jest zobowiązany przedstawić ponownie, w powyŜszym trybie odpowiednio 
projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo uwzględniając zastrzeŜenia 
lub sprzeciw Zamawiającego. Postanowienia zapisów pkt. 1 do 6 stosuje się odpowiednio. 

8. Przepisy pkt. od 1 do 7 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo jak 
równieŜ do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.   

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.   

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 9, dotyczy wyłącznie naleŜności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane,.   

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie naleŜne wynagrodzenie, bez odsetek, naleŜnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.   

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umoŜliwia wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt.9. Termin zgłaszania uwag ustala się na 8 
dni od dnia doręczenia tej informacji.   

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt.12, w terminie 8 dni, Zamawiający: 

1)  nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeŜeli wykonawca wykaŜe niezasadność takiej zapłaty albo   

2)  składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co 
do wysokości naleŜnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się naleŜy, albo   

3)  dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeŜeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaŜe zasadność takiej zapłaty.    

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w pkt 9, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleŜnego wykonawcy.   

15. Przepisy art. 143a-143d nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.    
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6.2 Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają 
obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu. 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo na dostawy lub usługi o wartości nie 
większej niŜ 1 000, 00 zł, 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 jeŜeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  
jest dłuŜszy niŜ 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i 
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej  

3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłoŜoną zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
zamówienia. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 3, dotyczy wyłącznie naleŜności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego kopii umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o której mowa w pkt 1.   

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie naleŜne wynagrodzenie, bez odsetek, naleŜnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.   

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umoŜliwia wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 3. Termin zgłaszania uwag ustala się na 8 
dni od dnia doręczenia tej informacji.   

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt.6, w terminie 8 dni, Zamawiający: 

1)  nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeŜeli wykonawca wykaŜe niezasadność takiej zapłaty albo   

2)  składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co 
do wysokości naleŜnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się naleŜy, albo   

3)  dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeŜeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaŜe zasadność takiej zapłaty.    

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w pkt 3, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia naleŜnego wykonawcy.   

9. Przepisy art. 143a-143d nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.    
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6.3 Informacje o wspólnych wymaganiach dotyczących bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, na roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłoŜoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty. 
1. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w pkt. 6.1.9 i 6.2.3, lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niŜ 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego moŜe 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 
zamawiającego 

 

7. Wymagania stawiane wykonawcy: 
 
7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi  
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  
7.2 Wymagana jest naleŜyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  
7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  
7.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  
7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  
 
8. Wymagania organizacyjne 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.  
2) JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 
3) Informacje drogą faksową naleŜy przesłać na numer 41 3792128 lub 041 3690901 
4) Informacje drogą elektroniczną naleŜy przesłać na adres urzad@ug.wislica.pl.  
 
9. Zmiany postanowień zawartej umowy  
 
9.1. Zmiany terminu przewidzianego na rozpoczęcie i zakończenie robót w następujących 
okolicznościach: 
1)  Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 
- klęski Ŝywiołowe, 
- warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemoŜliwiające prowadzenie robót 
budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 
2) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi. 
3) Zmiany będące następstwem okoliczności leŜących po stronie Zamawiającego w 
szczególności: 
- wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 
- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 
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specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót, 
4) Inne przyczyny zewnętrzne niezaleŜne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące 
niemoŜliwością prowadzenia prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, w 
szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
5) Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, 
 
9.2. Zmiana sposobu spełniania świadczenia, na skutek zmian technologicznych 
spowodowanych następującymi okolicznościami: 
1) Pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie 
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umoŜliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 
2) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych, niŜ wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.    
 
9.3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 
1) Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na 
skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych 
realizacji. 
2) Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu dofinansowania lub jego 
częściową utratą. 
 
9.4. Klauzula waloryzacyjna  
1) Zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 
 
10. Wymagania dot. gwarancji 
Wymagania dotyczące gwarancji zawarte są w projekcie  umowy stanowiącej - Załącznik Nr 6 
SIWZ 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
Wymagany termin wykonania zamówienia  do - 30.09.2016 roku 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków 
 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące: 
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
 
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 
specjalnych uprawnień. 
- Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złoŜone 
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie – Załącznik Nr 2 do SIWZ. 
 
2)  Posiadania wiedzy i doświadczenia, 
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Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie i polegającej na wykonaniu nawierzchnie z kostki 
brukowej betonowej placów ,chodników, dróg, parkingów, zatok o powierzchni  nie mniejszej 
niŜ 700 m2.  
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złoŜone 
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz 
dokumenty 
 
 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złoŜone 
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złoŜone 
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 
 
2. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował tymi 
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia. 
3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt. 2, odpowiada 
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba Ŝe za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
4. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu   weryfikowanie 
zdolności wykonawcy do naleŜytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy 
nie wykaŜą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału 
w postępowaniu. 
5. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 
6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uwaŜa się za odrzuconą. 
 
7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli: 
1) jest niezgodną z ustawą. 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŜeniem 
art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 
3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. 
4) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
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5) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny. 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 
8) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów, 
 
8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złoŜone 
przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. 
 
 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:  
 
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – Załącznik Nr 1 do 
SIWZ,  
A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa 
zamówień publicznych - Załącznik Nr 2 do SIWZ, 
A.3) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych - 
Załącznik Nr 4 do SIWZ, 
A.4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających 
ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych 
 
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące 
dokumenty: 
B.1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z 
art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych- Załącznik Nr 3 do SIWZ, 
B.2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeŜeli 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, wystawione 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
 
C. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
pkt. 1) do 3) ustawy Pzp, naleŜy złoŜyć następujące dokumenty: 
 
C.1) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 
dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone - Załącznik Nr 5 do SIWZ, 
Dowodami, o których mowa powyŜej są poświadczenie lub inne dokumenty - jeŜeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia. 



 10 

 
D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w  art. 22 
ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, naleŜy złoŜyć następujące dokumenty:  
 
Zamawiający nie wymaga dokumentów.  
 
E. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 
E.1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.B.2),składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, Ŝe: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
E.2) JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w pkt. „E.1)", zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złoŜone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed 
notariuszem - wystawionych nie wcześniej niŜ w terminach określonych w pkt. „E.1)". 
 
E.3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŜonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŜe 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu. 
 
 
F. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 
 
F.1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w 
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
F.2) Stosowne pełnomocnictwo / upowaŜnienie wymaga podpisu prawnie upowaŜnionych 
przedstawicieli kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie - naleŜy załączyć do oferty. 
Pełnomocnictwo naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 
F.3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt A.3),B1), B.2),  
dla kaŜdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 
 
G. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane  roboty budowlane odpowiadają wymaganiom 
określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty naleŜy 
dołączyć następujące dokumenty: 
Zamawiający nie wymaga dokumentów.    
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H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 
 
H.1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do 
podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 
H.2) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane 
przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego 
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
H.3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski.. 
H.4) Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
H.5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. H.6), kopie dokumentów dotyczących kaŜdego z 
tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 
H.6) JeŜeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega na 
zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
zobowiązany jest wykazać, Ŝe w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złoŜenie razem z ofertą dokumentów 
wymienionych w pkt. A.3) oraz pkt. B.1), B.2) dotyczących kaŜdego z tych podmiotów. 
H.7) JeŜeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega na 
zasobach innych podmiotów w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych 
podmiotów w stopniu niezbędnym dla naleŜytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów 
do oferty naleŜy dołączyć dokumenty dotyczące: 
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia, 
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
 
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami  
Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazują pisemnie. Pisma do zamawiającego naleŜy kierować na:   
Gmina Wiślica 
Ul. Okopowa 8 
28-160 Wiślica. 
2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami:.   
a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu: 41 3690901 lub 41 
3792128 
b) Zamawiający dopuszcza moŜliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty 
elektronicznej:  urzad@ug.wislica.pl  
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3) W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne zamawiający moŜe się zwrócić o 
ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej specyfikacji sposobów. 
 
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
1) Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
- Marek Gaweł tel. (41)  3690903 - w sprawach proceduralnych: 

- Waldemar Błachut tel. (41) 3690911 - w sprawach merytorycznych: 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 

2) Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną jest: Marek Gaweł tel. (41)  3690903 
 
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
1) wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niŜ na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeŜeniem pkt.2). 
2) JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niŜ do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu 
składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień lub 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym 
mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający moŜe pozostawić wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji bez rozpoznania. 
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 
źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej ug.wislica.pl   
5) Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 
6)  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 
4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert 
zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany 
terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej ug.wislica.pl   
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
równieŜ pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i 
zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu 
terminowi. 
4) JeŜeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia zamawiający moŜe przedłuŜyć termin składania ofert o czas niezbędny na 
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wprowadzenie zmian w ofertach, jeŜeli będzie to niezbędne. 
5) JeŜeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie 
głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłuŜając jednocześnie 
termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeŜeli spełnione 
zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 
6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o 
zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści 
informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej ug.wislica.pl   
 
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 

IX. Termin zwi ązania ofertą 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
tj. od dnia 04.08.2016 roku. 
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 
4. Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 
zamawiającego. 
5. JeŜeli przedłuŜenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia dotyczy jedynie 
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Przygotowanie oferty: 
1) Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z 
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 
4) Oferta podpisana przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę. 
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
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moŜliwości dekompletacji zawartości oferty. 
9) Wykonawca moŜe zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku 
zobowiązany jest wykazać, iŜ zastrzeŜone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a 
takŜe wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy 
przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca 
nie moŜe zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych 
w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
10) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 

2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 
gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / 
upowaŜnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, 
podpisane przez prawnie upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z wykonawców występujących 
wspólnie naleŜy załączyć do oferty. 
3) Oferta winna być podpisana przez kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez 
upowaŜnionego przedstawiciela. 
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
5) JeŜeli oferta wspólna złoŜona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w 
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający 
zaŜąda w wyznaczonym terminie złoŜenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, 
podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie moŜe 
być krótszy niŜ termin realizacji zamówienia. 
6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VI „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie 
mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu" pkt. F w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty 
wspólnej. 

 
 

3. Sposób zaadresowania oferty: 

1) Obowiązkiem wykonawcy jest złoŜenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności 
jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, 
zamknięta koperta)  
2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres 
podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy 
oraz oznaczone w sposób następujący: 

  

„Oferta - Przebudowa istniejących dróg osiedlowych wraz z chodnikami i placami, 
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oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego oraz likwidacja zbiornika nieczystości na 
osiedlu mieszkalnym po byłym PGR Gorysławice 

 Znak sprawy OR.271.4.2016" 
nie otwierać przed 04.08.2016 roku., godz. godz. 08:10" 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŜytego 
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 
4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i 
oceny ofert: 

1) Zamawiający moŜe wezwać wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub 
potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 
określonych przez zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeŜeli spełnione zostaną przesłanki 
określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych 

- Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niŜ w dniu, w którym 
upłynął termin składania ofert. 

2) W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających:  

a. spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

b. spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
zamawiającego 

3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta 
wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu. 

5) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

6) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnień lub, jeŜeli dokonana 
ocena wyjaśnień potwierdza, Ŝe oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

7) Zamawiający moŜe zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących powiązań 
w zakresie grupy kapitałowej istniejących między wykonawcami, w celu ustalenia, czy zachodzą 
przesłanki wykluczenia wykonawcy. NiezłoŜenie wyjaśnień spowoduje wykluczenie wykonawcy 
z udziału w postępowaniu. 

5.  Tajemnica przedsiębiorstwa: 
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1. JeŜeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone 
klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić 
takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno), 
2. ZastrzeŜenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. 
 
 
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Oferty naleŜy składać do dnia: 04.08.2016 roku. do godz.08:00  w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy Wi ślica 
Ulica Okopowa 8 
28-160 Wiślica 
Pokój nr 9 – I piętro, sekretariat 
 

2. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

 
3. Oferty zostaną otwarte dnia: 04.08.2016 roku, o godz. 08:10 w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy Wi ślica 
Ulica Okopowa 8 
28-160 Wiślica 
Pokój nr 13 – I piętro 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
- cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem naleŜnego podatku VAT - jeŜeli występuje. 
- cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.  
- cena moŜe być tylko jedna za oferowany przedmiotu zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 
- cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania ofertą). 
- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia naleŜy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
UWAGA !!! 
Załączone do niniejszej SIWZ przedmiary robót –Załącznik Nr 11, naleŜy traktować jako 
element pomocniczy, a nie słuŜący do obliczenia ceny oferty. 
 
 XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeŜeli: 
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
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1.2. oferta została złoŜona, w określonym przez zamawiającego terminie, 
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 
 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kaŜdego kryterium. 
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość 
punktów ustaloną w poniŜszym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie 
do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych 
kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 
 
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 
oceny ofert przedstawione poniŜej. 
 
1) Cena brutto - waga tego kryterium wynosi 95%. 
Liczba punktów, którą moŜna uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez 
podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnoŜenie tak otrzymanej 
liczby przez wagę kryterium, którą ustalono na 95 %. 
Liczba punktów obliczona będzie wg. wzoru: 
Liczba   Cn 
zdobytych = ------------------- x 95 
punktów   Cb 
 
Gdzie: Cn – cena najniŜsza wśród ofert nieodrzuconych 
Cb – cena oferty rozpatrywanej 
95 – znaczenie kryterium ceny 
Oferta z najniŜszą ceną otrzyma 95 punktów. Liczba punktów pozostałych ofert zostanie 
obliczona wg. powyŜszego wzoru. 
Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie podawana do czterech miejsc po przecinku. 
 
2) Gwarancja – waga tego kryterium wynosi 5% 
Liczba punktów, które moŜna uzyskać w ramach tego kryterium wynosi od 0 do 5 punktów, przy 
czym 0 punktów otrzyma oferta jeśli Wykonawca określił termin gwarancji i rękojmi za wady 
wynoszący 36 miesiące, natomiast 5 punktów (wartość maksymalna) otrzyma oferta, której 
Wykonawca określi 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady.  
Liczba punktów pozostałych ofert obliczona będzie wg. wzoru: 
 
Liczba   Gb - 36 
zdobytych     =       ------------------- x 5 
punktów        12 
 
Gdzie: Gb – liczba miesięcy gwarancji i rękojmi za wady  jakości oferty rozpatrywanej  
36 –minimalny okres rękojmi za wady i gwarancji  
5 – znaczenie kryterium gwarancji i rękojmi za wady   
 
Zamawiający informuje, Ŝe: 
- minimalny okres rękojmi za wady i gwarancji jakości – 36 miesięcy, 



 18 

- maksymalny okres rękojmi za wady i gwarancji jakości 48 – miesięcy. 
Liczba uzyskanych punktów dla danej oferty będzie podawana do dwóch miejsc po 
przecinku. 
5. Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania określone w kaŜdym kryterium 
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania 
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  
6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 
powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŜszą ilość punktów. 
7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za waŜne, 
 
 
XIV. Informacja o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę. 
2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców 
podając w szczególności: 
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy lub wykonawców, których oferty zostały wybrane, 
oraz uzasadnienie ich wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy 
złoŜyli oferty wraz z przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeŜeli takie będzie miało miejsce,  
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeŜeli takie będzie miało miejsce. 
4) termin po upływie, którego moŜliwe będzie zawarcie umowy. 
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
1) zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 
ogłoszeń, 
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego - www.ug.wislica.pl  
 
4. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający 
zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert 
2) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
5. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 
przedmiot zamówienia. 
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 
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1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli 
zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeŜeli zostało ono przesłane pisemnie, 
3) w przypadku gdy, w postępowaniu złoŜona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono Ŝadnej 
oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy, moŜliwe jest zawarcie umowy przed upływem 
ww. terminów. 
7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 
8. W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się 
od zawarcia umowy zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzi jedna z przesłanek 
uniewaŜnienia postępowania. 
 
9.Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć 
Zamawiającemu: 
1) kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną lub szczegółową w zaleŜności od 
potrzeby Zamawiającego.  
2) w przypadku oferty wspólnej (złoŜonej przez dwóch lub więcej wykonawców) przed 
podpisaniem umowy zamawiający zaŜąda w wyznaczonym terminie złoŜenia umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców. 
 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy  
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, które 
słuŜyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego umowy. 
 
2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie 
wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy w wysokości:10 % ceny ofertowej brutto  przedstawionej przez wykonawcę. 
 
3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących 
formach: 
 
3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica nr rachunku:  37 8480 0004 2002 0060 0284 
0005 z adnotacją: zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy na Przebudowę istniejących 
dróg osiedlowych wraz z chodnikami i placami, oświetlenia terenu, przyłącza 
wodociągowego oraz likwidacja zbiornika nieczystości na osiedlu mieszkalnym po byłym 
PGR Gorysławice Znak sprawy OR.271.4.2016" 
3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pienięŜnym, 
3.3) w gwarancjach bankowych, 
3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2007 r. Nr 42, poz. 275). 
4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niŜ pieniądz: 
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Sposób przekazania zabezpieczenia zostanie wskazany przez Zamawiającego przed podpisaniem 
umowy 
5. Zwrot zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za naleŜycie wykonane , z zastrzeŜeniem 
kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niŜ 15 dni po 
upływie rękojmi za wady. 
6. JeŜeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni 
solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
7. JeŜeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzi jedna z przesłanek 
uniewaŜnienia postępowania. 
8. W zakresie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa 
zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
danych zawartych w ofercie. 
2. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi - Załącznik Nr 6 do SIWZ 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują 
wykonawcom, a takŜe innym podmiotom, jeŜeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego 
zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki 
ochrony prawnej przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych 
do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 

4. W przypadku: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, lub 
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca moŜe w terminie 
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku 
uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona 
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców. 
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5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeŜeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 
2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeŜeli zostało ono przesłane pisemnie, 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej zamawiającego –  www.ug.wislica.pl    

8. Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9. JeŜeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niŜ w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia. 
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeŜeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. 

11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Przesłanie kopii odwołania moŜe nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym 
powyŜej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający moŜe przedłuŜyć termin składania 
ofert. 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia. 

15. Kopię odwołania zamawiający:  

1) przekaŜe niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia,  
2) zamieści równieŜ na stronie internetowej – www.ug.wislica.pl , jeŜeli odwołanie dotyczy treści 
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 



 22 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.  

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeŜeli nie zawiera 
braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 

19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 

20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 

 
XVIII. Postanowienia końcowe 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 
chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów 
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
zastrzeŜonych przez uczestników postępowania. 
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, 
oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 
zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego a takŜe 
informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które w nim uczestniczyły 
oraz o jego wpływie na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków 
zamówienia lub warunki umowy  
3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniŜszych zasad: 
1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku 
2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  
3) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego 
4) wykonawca nie moŜe samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złoŜonych ofert za pomocą 
urządzeń lub środków technicznych słuŜących do utrwalania obrazu 
5) udostępnienie moŜe mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy 
- urzędowania 
4. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem 
lub drogą elektroniczną, z zastrzeŜeniem, Ŝe jeŜeli z przyczyn technicznych przesłanie kopii 
dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz 
wskaŜe sposób, w jaki mogą one być udostępnione.  
5. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający 
wykonuje odpłatnie na zasadach określonych w Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Wiślica z 
dnia 18 marca 2010 r. 
6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie 
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. 
zm.) oraz Kodeks Cywilny. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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XIX. Zał ączniki 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
1) Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ, 
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa 
zamówień publicznych - Załącznik Nr 2 do SIWZ, 
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 
24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych- Załącznik Nr 3 do SIWZ, 
4) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych - 
Załącznik Nr 4 do SIWZ, 
5) Wykaz robót budowlanych- Załącznik Nr 5 do SIWZ 
6) Projekt umowy - Załącznik  Nr 6 do SIWZ 
7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 7 do SIWZ.  
8) Dokumentacja projektowa Załącznik  Nr 8 do SIWZ 
9) Zgłoszenie robót budowlanych wraz z  potwierdzeniem– Załącznik Nr 9 do SIWZ. 
10) Przedmiar – Załącznik Nr 10 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
                                                                                                   (Kierownik Zamawiającego) 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ                    
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
1. Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość               ................................................         Data ..................... 
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:             ……........................................   
Numer faksu:   ……. ......................................  
Numer REGON:              ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 
2. Dane dotyczące zamawiającego 
Nazwa zamawiającego: GMINA WI ŚLICA  
Adres zamawiającego: UL. OKOPOWA 8  
Kod Miejscowość:  28-160 WIŚLICA 
Telefon:  41 3990900 
Faks:  41 3690901, 41 3792128 
Adres strony internetowej: www.wislica.pl 
Adres poczty elektronicznej: urzad@ug.wislica.pl 
 
3. Zobowiązania wykonawcy 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na Numer sprawy: Or.271.4.2016. Nazwa 
zadania: Przebudowa istniejących dróg osiedlowych wraz z chodnikami i placami, 
oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego oraz likwidacja zbiornika nieczystości na 
osiedlu mieszkalnym po byłym PGR Gorysławice, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie 
z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 
cena netto...........................................................................................................zł  

(słownie: ..............................................................................................................) 

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

cena brutto..........................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 

 

3.1 Udzielimy gwarancji i rękojmi za wady na wykonywane przez siebie roboty na okres 

………………..(wyraŜony w liczbie  miesięcy)* 
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Zamawiający informuje, Ŝe: 
- minimalny okres rękojmi za wady i gwarancji jakości – 36 miesięcy, 
- maksymalny okres rękojmi za wady i gwarancji jakości – 48 miesięcy. 
 
4. Oświadczam, Ŝe: 
1)  Wykonam zamówienie publiczne w terminie – do 30.09.2016 roku. 
2)  Termin płatności: 30 dni  
 
5. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
1) Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę 
Ŝadnych zastrzeŜeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
2) Oświadczam, Ŝe uwaŜam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  
3) Oświadczam, Ŝe załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 
został przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeŜeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej 
oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
4) Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia 
5) Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny z warunkami 
wymaganiami organizacyjnymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz załącznikach do niej. 
 
6. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy: 
Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
całkowitej ceny ofertowej, w kwocie: 
 
 ........................................., w formie: ........................................................  

 
7.  Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  
 
……..............................................................................................………………………… 
     (podać adres) 
tel.: ……………………….......…………….. 

faks: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………… 

 
8. Informacje na temat podwykonawców 

Lp  Części zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom, lub 
nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

1.  
 

2.  
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UWAGA/INSTRUKCJA  
- w przypadku wykonania w całości przez Wykonawcę naleŜy w tabeli wpisać „ROBOTY 
WYKONAMY SAMODZIELNIE” 
- w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyŜszej tabeli, Zamawiający uzna, 
iŜ Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia bez udziału podwykonawców 
9. ZastrzeŜenie wykonawcy – Tajemnica przedsiębiorstwa 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
10. Inne informacje wykonawcy:  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
11. Dokumenty 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
 
1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

................................................................................. 
                                                                                        (Pieczęć i podpis wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ   
                  

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Or.271.4.2016. 
Nazwa zadania: Przebudowa istniejących dróg osiedlowych wraz z chodnikami i placami, 
oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego oraz likwidacja zbiornika nieczystości na 
osiedlu mieszkalnym po byłym PGR Gorysławice 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
  
Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w 
specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:  
 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
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 

 
 
Na potwierdzenie spełnienia wyŜej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
 
 

................................................................................. 
                                                                                        (Pieczęć i podpis wykonawcy) 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ   
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Or.271.4.2016. 
Nazwa zadania: Przebudowa istniejących dróg osiedlowych wraz z chodnikami i placami, 
oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego oraz likwidacja zbiornika nieczystości na 
osiedlu mieszkalnym po byłym PGR Gorysławice 

 
OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
 

Oświadczamy, Ŝe w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia 
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych. 

 

Na potwierdzenie spełnienia wyŜej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

 
 
 
 

................................................................................. 
                                                                                        (Pieczęć i podpis wykonawcy) 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ   
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Or.271.4.2016. 
Nazwa zadania: Przebudowa istniejących dróg osiedlowych wraz z chodnikami i placami, 
oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego oraz likwidacja zbiornika nieczystości na 
osiedlu mieszkalnym po byłym PGR Gorysławice 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ  
 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
 
Na mocy art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych składam listę podmiotów 
naleŜących do tej samej grupy kapitałowej: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
  
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
Oświadczam, Ŝe nie naleŜę do grupy kapitałowej / Ŝe podmiot, który reprezentuję nie naleŜy do 
grupy kapitałowej *. 
 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
*  Niepotrzebne skreślić 
 

 

 
 

 



 30 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Or.271.4.2016. 
Nazwa zadania: Przebudowa istniejących dróg osiedlowych wraz z chodnikami i placami, 
oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego oraz likwidacja zbiornika nieczystości na 
osiedlu mieszkalnym po byłym PGR Gorysławice 
 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
  
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów 
dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób 
naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone wymagany jest w celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada niezbędną 
wiedzę oraz doświadczenie. 
 
 

Lp. Odbiorca / Miejsce 

wykonania 

Wartość. Zakres przedmiotowy Data rozpoczęcia / 

zakończenia 

1.   

 

 

   

2.   

 

   

 
Dowodami, o których mowa powyŜej są poświadczenie lub inne dokumenty - jeŜeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia. 
JeŜeli roboty budowlane wykazane w wykazie zostały wykonane na rzez Zamawiającego, którym 
jest GMINA WIŚLICA, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których 
mowa powyŜej. 
JeŜeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów naleŜy do powyŜszego 
wykazu dołączyć dokumenty dotyczące: 
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
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zamówienia, 
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
 
 
 

................................................................................ 
                                                                                        (Pieczęć i podpis wykonawcy) 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ 
 

 GMINA WI ŚLICA 
28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8 

tel. 41 3690900   fax: 41 3690901, 41 3792128; 
email: urzad@ug.wislica.pl,   www.ug.wislica.pl 

 
 

PROJEKT 
U M O W A  Nr OR.272…….2016 

Zawarta w dniu …………...2016 roku  w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o 
wartości szacunkowej poniŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 
publicznych na Przebudowa istniejących dróg osiedlowych wraz z chodnikami i placami, 
oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego oraz likwidacja zbiornika nieczystości na 
osiedlu mieszkalnym po byłym PGR Gorysławice  
pomiędzy: 
Gminą Wiślica, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
 
      1. mgr inŜ. Stanisław Krzak  -    Wójt Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 
Haliny Sokołowskiej 
a  
………………………….. 
reprezentowaną przez: 
 
1. …………………………………... 
O następującej treści: 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

W wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie 
przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP  
prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca 
przyjmuje do wykonania Przebudowa istniejących dróg osiedlowych wraz z chodnikami i 
placami, oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego oraz likwidacja zbiornika 
nieczystości na osiedlu mieszkalnym po byłym PGR Gorysławice. 
 
1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy istniejących dróg osiedlowych wraz z 
chodnikami i placami, oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego oraz likwidacja zbiornika 
nieczystości na osiedlu mieszkalnym po byłym PGR Gorysławice  

Przebudowana infrastruktura słuŜyć będzie do obsługi komunikacyjnej dla istniejących  
w tym obszarze budynków wielorodzinnych  

Infrastruktura przewidziana do przebudowy jest zlokalizowana na działkach własności Gminy 
Wiślica.  
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2.   Szczegółowy  zakres  robót  określają: 
2.1  Dokumentacja projektowa  
2.2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
2.3 Zgłoszenie  robót budowlanych wraz z  potwierdzeniem  
 
3. Integralną część umowy stanowią: 
a)   Dokumentacja projektowa – wymieniona w ust 2 pkt 2.1. umowy – załącznik nr 1 do umowy, 
b)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- wymieniona w ust 2 pkt 
2.2 umowy- załącznik nr 2 do umowy, 
c)  Kosztorys ofertowy- załącznik nr 3 do umowy; 
d)  Oferta Wykonawcy – załącznik nr 4 do umowy; 
e) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - załącznik nr 6 do umowy; 
PowyŜszą kolejność dokumentów tworzących naleŜy traktować jako wzajemnie objaśniające się, 
ale w przypadku rozbieŜności lub dwuznaczności, wyjaśnienia i uzupełnienia winny być wydane 
przez   Inspektora   Nadzoru   lub   Zamawiającego,   który   udzieli   Wykonawcy   
odpowiednich instrukcji. 

 
§ 2. 

Obowiązki Stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 
1) Protokolarnie przekazanie terenu budowy 
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy 
3) Zapłatę Wykonawcy wynagrodzenia mu naleŜnego. 
4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie 
wykonywanych robót. 
2.  Do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 
1) przyjęcie terenu budowy 
2) zapewnienie obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami a w szczególności geodezyjnego 
wytyczenia działek oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej. 
3) przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w trakcie 
wykonywania robót . 
4) zachowanie terminu wykonania robót.  
5) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie, 
6) zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia kaŜdego etapu robót przedstawicielowi Zamawiającego  
3.   Wykonawca   zobowiązuje   się   wykonać   przedmiot   umowy   zgodnie   z   dokumentacją 
projektową,   sztuką   budowlaną,   specyfikacją   techniczną   oraz   obowiązującymi   normami 
i przepisami z naleŜytą starannością. 
4.  Wszystkie  działania   w  trakcie  przebudowy  musząc  być   prowadzone   przez   
Wykonawcę  z dochowaniem  naleŜytej  staranności  tak,  by  zminimalizować  utrudnienia  dla.  
Wszelkie koszty związane z tego typu sprawami obciąŜać będą Wykonawcę. 
5.   Wykonawca   zobowiązuje   się   zapewnić   nadzór   nad   robotami.    
6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania pisemnie Zamawiającego: 
a) za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o konieczności wykonania robót 
dodatkowych   lub   zamiennych, które  naleŜy  wykonać  na  obecnym  etapie  prac,  a  które  nie  
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zostały  ujęte  w  przedmiocie zamówienia sporządzając Protokół Konieczności określający 
zakres robót oraz szacunkową ich wartość, 
b) o zagroŜeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, 
opóźnienia planowanej daty zakończenia robót. 
7.   Wykonawca   zobowiązuje   się   uczestniczyć   w   organizowanych   przez   Zamawiającego 
spotkaniach  roboczych  na  placu  budowy  oraz  w  siedzibie  Zamawiającego 
8.  Wykonawca przed rozpoczęciem zadania powinien dokładnie zapoznać się z dostarczoną mu 
dokumentacją oraz dokonać oględzin terenu objętego inwestycją, by w razie stwierdzonych 
niejasności domagać się od Zamawiającego pisemnych instrukcji i objaśnień. 
9.  Wykonawca  nie  będzie  mógł  Ŝądać  dodatkowego  wynagrodzenia  z  tytułu  nieznajomości 
terenu budowy; brak moŜliwości dojazdu, poboru wody oraz podłączeń dla potrzeb zaplecza 
budowy. W/w nie będą mogły stanowić wystarczającego powodu dla Wykonawcy, aby nie 
rozpocząć robót w wyznaczonym terminie. 
10. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z : 
a) naturą i rodzajem gruntu, 
c) elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie inwestycji i w jego sąsiedztwie, 
d)   sposobem dojazdu, moŜliwością komunikacji i parkowania, 
e)   obowiązującymi   przepisami   administracyjnymi   odnoszącymi   się   do   bezpieczeństwa 
wokół terenu budowy, 
f) warunkami  ochrony  konserwatorskiej,  
g) warunkami ochrony środowiska. 
11. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  ograniczenia  lub  zmiany  zakresu  przedmiotu 
umowy.  O  kaŜdej  zmianie  zakresu  umowy  oraz  dokumentacji  projektowej,  Zamawiający 
niezwłocznie powiadomi Wykonawcę i dostarczy mu 1 egzemplarz dokumentacji. 
12.  Jeden  egzemplarz  dokumentacji  Wykonawca  będzie  przechowywać  na  placu  budowy i 
udostępni go przedstawicielom Zamawiającego oraz pracownikom organów państwowego 
nadzoru budowlanego lub innym kontrolującym inwestycję instytucje. 
13.   Wykonawca   zorganizuje   na   własny   koszt   zaplecze   budowy.   oraz   dostawę   
mediów niezbędnych do jego funkcjonowania. 
14. Wykonawca jest zobowiązany do: 
a)   zatrudnienia   wystarczającej   liczby   pracowników   z   odpowiednimi   kwalifikacjami   i 
doświadczeniem pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie robót, 
b)  znajomości  wszelkich  przepisów  prawnych  wydawanych  przez  władze  państwowe  jak  i 
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z  
prowadzonymi  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny za  przestrzeganie  tych  reguł  i 
wytycznych w trakcie realizacji robót, 
c) utrzymywania w dobrym stanie dostępu do placu budowy (w tym dróg dojazdowych), 
d)  prowadzenia  robót  w  sposób  umoŜliwiający  funkcjonowanie  zlokalizowanych  na terenie  
objętym  inwestycją  obiektów  mieszkalnych,  w tym m.in. : 
- zapewnienie dostępu do obiektów mieszkańcom,  
-  wykonanie  przejść  dla  pieszych  nad wykopami w postaci kładek (o szerokości min.100cm, z 
obustronnymi barierkami o wysokości  100-120cm,  z  jednolitą  podłogą  umoŜliwiającą  
przejazd  wózkiem  lub rowerem), 
- niezwłoczne  przystąpienie  do  usuwania  zaistniałych  w  wyniku  prowadzenia  robót awarii 
oraz naprawy powstałych uszkodzeń i zniszczeń (do 1 godziny od zgłoszenia), 
e) zabezpieczenia robót i całego placu budowy pod względem bhp, 
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f) oznakowania zakazującego wstępu na teren budowy osobom nieupowaŜnionym oraz 
zawierającym informację o wyjeździe cięŜarówek z budowy, 
g)  zabezpieczenia  istniejącego  drzewostanu  i  zieleni  (nie  przeznaczonego  do  usunięcia), a w 
przypadku jego uszkodzenia – odtworzenie do stanu pierwotnego, 
h) wystąpienia w wymaganym terminie (zgodnie z załączonymi dokumentami) do dysponentów 
sieci oraz zarządców dróg z informacją/wnioskiem w sprawie prowadzenia robót, 
i) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów wg polskich norm, 
obowiązujących   warunków   technicznych   oraz   wszelkich   wytycznych   zawartych   w 
uzgodnieniach i decyzjach formalno-prawnych załączonych do projektu wraz z uzyskaniem 
do  dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  robót,  dokumentów  potwierdzających 
pozytywne odbiory - w przypadku konieczności ich uzyskania, 
j) utrzymywania na terenie budowy naleŜytego porządku oraz zabezpieczanie zgromadzonych 
materiałów, 
k) bieŜącej konsultacji z Zamawiającym  kolorystyki materiałów, 
l) wywóz odpadów, gruzu, utylizacja materiałów, urządzeń i instalacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 
ł) bieŜącej naprawy wszelkich uszkodzeń, w tym: dróg, sieci, przyłączy, punktów osnowy 
geodezyjnej i innych jakiegokolwiek rodzaju spowodowanych przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawców podczas prowadzenia robót, 
m) wprowadzenia tymczasowej oraz stałej (po zakończeniu robót) organizacji ruchu, 
n)  po  zakończeniu  robót,  a  przed  dniem  odbioru  robót  przez  Zamawiającego  -  usunięcia  z 
terenu  budowy  wszelkich  urządzeń  tymczasowych,  zaplecza  itp.  oraz  uporządkowania 
miejsc wykonywania prac objętych zamówieniem oraz terenów przylegających, 
o) zapewnienie nadzoru archeologicznego na swój koszt w razie potrzeby., 
p) zapewnienie nadzoru konserwatorskiego na swój koszt w razie potrzeby. 
15. W przypadku uchylania się Wykonawcy od swoich obowiązków wymienionych w pkt 14  - 
mimo 2 krotnego pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, Zamawiający zatrudni inną 
firmę do przeprowadzenia w/w prac na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
16.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  umoŜliwienia  wstępu  na  teren  budowy  pracownikom 
organów państwowego  nadzoru budowlanego oraz  innych zainteresowanych instytucji między 
innymi instytucji współfinansującej. 
17.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zabezpieczenia  budowy  na  czas  ewentualnych  przerw 
w   realizacji do czasu kontynuacji robót lub odbioru końcowego. 
18.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  nieodpłatnego  udostępniania  placu  budowy  podmiotom 
trzecim,   w   celu   wykonania   przez   nie   prac   związanych   z   wymianą   lub   przebudową 
infrastruktury podziemnej, na czas niezbędny do przeprowadzenia w.w. czynności. Termin 
udostępnienia placu budowy musi zostać uzgodniony pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym i   
zainteresowaną trzecia stroną. 
19. W przypadku braków lub niejasności w dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy 
–  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  wystąpienia  do  jednostki  projektowej  o  uzupełnienie 
braków  lub  udzielenie  stosownych  wyjaśnień  w  ciągu  3  dni  roboczych  od  powzięcia 
informacji o wystąpieniu w/w konieczności. 
20. Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić  komplet  dokumentów  koniecznych  do  
odbioru robót wraz z inwentaryzacją geodezyjna powykonawczą oraz atestami, aprobatami 
technicznymi, certyfikatami i deklaracjami zgodności. 
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§ 3. 
Terminy 

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia robót   

1.1 Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 
7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 
1.2. Od chwili przekazania placu budowy do czasu odbioru Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe na tym terenie. 

1.3 Termin zakończenia zamówienia ustala się do 30.09.2016 roku. 
1.4 Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyŜszego terminu i wykonać przedmiot umowy 
w terminie zapisanym w niniejszej umowie. 

 
§ 4. 

Odbiór robót 
1. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całości robót budowlanych przewidzianych 
wykonaniu. 

2. Z odbioru końcowego sporządza się protokół odbioru robót budowlanych. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru na co najmniej 3 dni przed datą 
odbioru. 

§ 5. 
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: 

cena brutto ………………zł 

(słownie: ……………………………..zł) 

 w tym podatek VAT …………… zł 

 cena netto ………………. zł  

(słownie: ……………………zł )  

2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół końcowy, o jakim mowa 
w § 4 ust. 1. 
3.  Zamawiający zapłaci za wystawioną przez Wykonawcę fakturę końcową w ciągu 30 dni od jej 
doręczenia Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.  
4. W przypadku nie zrealizowania rzeczowego zakresu zamówienia, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do obniŜenia kwoty umownej  proporcjonalnie do wykonanego zakresu prac z 
uwzględnieniem stawek jednostkowych podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym 
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 
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§ 6. 
Podwykonawcy 

1. Strony ustalają, Ŝe przedmiot umowy zostanie wykonany osobiście, z udziałem 
Podwykonawców, w następującym zakresie (zgodnie ze złoŜoną informacją w formularzu 
ofertowym) 
2. Umowie o podwykonawstwo – rozumie się umowę w formie pisemnej o charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym 
podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane takŜe 
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

2.1 Umowa o podwykonawstwo musi zawierać: 

- zakres robót, dostaw i usług powierzonych podwykonawcy, 

- kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty, 

- termin wykonania przedmiotu umowy powierzonego podwykonawcy, 

- zasad zapłaty wynagrodzenia uwarunkowanej przedstawieniem przez podwykonawcę dowodów 
potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,  

- terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tym 
zastrzeŜeniem, Ŝe nie moŜe on być dłuŜszy niŜ 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, 

- numer rachunku bankowego na który naleŜy dokonać zapłaty za wykonanie zakres robót 
powierzonych podwykonawcy,  

2.2  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę:  

-  kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi;  
3.1 Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio 
zastrzeŜeń lub sprzeciwu. 
1. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego 
zamówienia zamierzający zawrzeć pisemną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji niniejszego zamówienia, do przedłoŜenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy na 7 dni przed 
planowanym przystąpieniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonywania 
robót, 

2. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeŜenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane dotyczące,  
-  niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  
- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuŜszy  niŜ 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 
budowlanej. 

3. Nie zgłoszenia pisemne zastrzeŜenia przez Zamawiającego do przedłoŜonego w projektu 
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umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaŜa 
się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

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

5. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane. 

6. Nie zgłoszenia pisemnego sprzeciw do umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego do 
przedłoŜonej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni uwaŜa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeŜeń  do przedłoŜonego w projektu 
umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do przedłoŜonej kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na 
roboty budowlane jest zobowiązany przedstawić ponownie, w powyŜszym trybie odpowiednio 
projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo uwzględniając zastrzeŜenia 
lub sprzeciw Zamawiającego. Postanowienia zapisów pkt. 1 do 6 stosuje się odpowiednio. 

8. Przepisy pkt. od 1 do 7 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo jak 
równieŜ do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.   

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.   
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 9, dotyczy wyłącznie naleŜności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane,.   
11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie naleŜne wynagrodzenie, bez odsetek, naleŜnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.   
12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umoŜliwia wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt.9. Termin zgłaszania uwag ustala się na 8 
dni od dnia doręczenia tej informacji.   
13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt.12, w terminie 8 dni, Zamawiający: 
1)  nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeŜeli wykonawca wykaŜe niezasadność takiej zapłaty albo   
2)  składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co 
do wysokości naleŜnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się naleŜy, albo   
3)  dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeŜeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaŜe zasadność takiej zapłaty.    
14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w pkt 9, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleŜnego wykonawcy.   
15. Przepisy art. 143a-143d nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, 
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podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.    
3.2 Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają 
obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu. 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo na dostawy lub usługi o wartości nie 
większej niŜ 1 000, 00 zł, 
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 jeŜeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  
jest dłuŜszy niŜ 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i 
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej  
3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłoŜoną zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
zamówienia. 
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 3, dotyczy wyłącznie naleŜności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego kopii umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o której mowa w pkt 1.   
5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie naleŜne wynagrodzenie, bez odsetek, naleŜnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.   
6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umoŜliwia wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 3. Termin zgłaszania uwag ustala się na 8 
dni od dnia doręczenia tej informacji.   
7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt.6, w terminie 8 dni, Zamawiający: 
 1)  nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeŜeli wykonawca wykaŜe niezasadność takiej zapłaty albo   
 2)  składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co 
do wysokości naleŜnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się naleŜy, albo   
 3)  dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeŜeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaŜe zasadność takiej zapłaty.    
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w pkt 3, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia naleŜnego wykonawcy.   
9. Przepisy art. 143a-143d nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.    
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3.3 Informacje o wspólnych wymaganiach dotyczących bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, na roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłoŜoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty. 

1. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w pkt. 3.1.9 i 3.2.3, lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niŜ 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego 

§ 7. 
Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

 
1. Wykonawca udzieli ………. miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonywane 
przez siebie roboty. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wad w ciągu 7 dni od momentu ich 
zgłoszenia przez Zamawiającego, a w przypadku elementów zagraŜających bezpieczeństwu 
obiektów i ludzi – niezwłocznie. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, zgłoszonych przez Zamawiającego, w terminie 
ustalonym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający określając ten termin brać będzie pod 
uwagę moŜliwości techniczne wykonania prac związanych z usunięciem danej wady. 
Zamawiający w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady uprawniony jest do usunięcia na 
koszt Wykonawcy wad nie usuniętych przez niego w uzgodnionym terminie. 
4. W przypadku nie usunięcia wady w terminie Zamawiający jest uprawniony do zlecenia 
usunięcia wady innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Wynagrodzenie z tytułu zastępczego 
usunięcia wad zostanie potrącone z zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
5. W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści umowy 
lub w załącznikach, stosuje się postanowienia przepisy Kodeksu cywilnego. 
6. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
7. Wykonawca nie moŜe odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na wysokość związanych 
z tym kosztów, ponosząc je w całości  
8. Usunięcie wad i usterek winno być stwierdzone protokolarnie 
9. Udzielona gwarancja jakości i rękojmia za wady nie naruszają prawa Zamawiającego do 
dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 
10. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie 
obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i 
wyposaŜenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. 
11.  Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna stanowiąca  Załączniku nr 1 do Umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny 
zgodny z Załącznikiem nr 1 do Umowy w dacie Odbioru końcowego. 
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§ 8 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy  

 
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy w kwocie ………………… zł (słownie: …………………… zł) stanowiącej 
10 % wynagrodzenia umownego brutto. określonego w § 5 ust. 1 umowy. 
2. Tytułem zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w 
postaci ……………………………….. 
3. Zabezpieczenie słuŜyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego 
wykonania umowy oraz rękojmi za wady. 
4. Strony ustalają, Ŝe wniesione zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie zwrócone 
w następujący sposób: 
3.1. 70% t.j. ………………  w ciągu 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego, 
3.2. 30% t.j.  ……………… w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 
 
5. Zamawiający na Ŝądanie Wykonawcy zwraca, po upływie okresu, na jaki zostało wniesione 
zabezpieczenie, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie 
niŜ pienięŜna, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z 
oryginałem. 
6. W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie 
wraz z powstałymi odsetkami przechodzi na rzecz Zamawiającego. 
7. W przypadku nienaleŜytego wykonania umowy, po upływie terminów ustalonych na usunięcie 
wad i usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający zleci ich usunięcie osobie trzeciej ze środków wniesionych na zabezpieczenie 
naleŜytego wykonania umowy. 
. 

§ 9 
Kary umowne 

l. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest  
i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 
cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w 
przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołoŜenia naleŜytej 
staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 
2. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienaleŜyte 
wykonanie przedmiotu umowy. 
3. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach: 
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 
- opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w 
wysokości 0,10 % wynagrodzenia  umownego za kaŜdy dzień opóźnienia,  
- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości z 
przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego dla danego 
zadania  za kaŜdy dzień opóźnienia. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia od terminu 
ustalonego na usunięcie wad, 
- za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 %  
wynagrodzenia. 
4. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia naleŜnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za kaŜdy taki przypadek, 
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5. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia naleŜnego  podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień opóźnienia, 
za kaŜdy taki przypadek, 
6. W przypadku nieprzedłoŜenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 % wynagrodzenia 
umownego za kaŜdy taki przypadek, 
7. W przypadku nieprzedłoŜenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za kaŜdy taki 
przypadek, 
8. W przypadku braku dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień opóźnienia 
9. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie kar umownych z naleŜnego mu wynagrodzenia. 

10. Oprócz kar umownych strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych, jeŜeli kary umowne nie pokryją wyrządzonej szkody. 

 
 
 

§ 10.  
Ustalenia dodatkowe 

1. Pan ………………… – pracownik Urzędu Gminy będzie koordynował wykonywanie usługi  
w imieniu Zamawiającego. 
2. Obowiązki inspektora nadzoru w imieniu Zamawiającego sprawował będzie ……................ 
posiadający stosowne  uprawnienia budowlane do nadzorowania i kontrolowania budowy. 

3. W przypadku napotkania trudności w realizacji zamówienia, wszelkie zmiany Wykonawca 
    będzie uzgadniał z pracownikiem o którym mowa w § 10 ust 1. 
4. Za szkody powstałe z niewłaściwego wykonywania przedmiotu zamówienia odpowiada 
Wykonawca.  
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem sprzętu  magazynowaniem  i transportem na 
miejsce wykonanie zamówienia ponosi Wykonawca. 
 
 
6. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:   
6.1. Zmiany terminu przewidzianego na rozpoczęcie i zakończenie robót w następujących 
okolicznościach: 
1)  Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 
- klęski Ŝywiołowe, 
- warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemoŜliwiające prowadzenie robót 
budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 
2) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi. 
3) Zmiany będące następstwem okoliczności leŜących po stronie Zamawiającego w 
szczególności: 
- wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 
- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót, 
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4) Inne przyczyny zewnętrzne niezaleŜne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące 
niemoŜliwością prowadzenia prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, w 
szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
5) Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, 
 
6.2. Zmiana sposobu spełniania świadczenia, na skutek zmian technologicznych 
spowodowanych następującymi okolicznościami: 
1) Pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie 
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umoŜliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 
2) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych, niŜ wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.    
 
6.3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 
1) Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na 
skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych 
realizacji. 
2) Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu dofinansowania lub jego 
częściową utratą. 
 
6.4. Klauzula waloryzacyjna  
1) Zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

 
§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
  

§ 11 
Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie 
pod rygorem niewaŜności. 

§ 12 

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Zamawiającego. 
 

§ 13. 
Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach  trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego jeden dla Wykonawcy. 
 

Zamawiający:                                                                                                Wykonawca: 
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Załącznik Nr 1  
KARTA GWARANCJI JAKO ŚCI  

 

sporządzona  w  dniu …………………..2016 roku . 

1. Zamawiający: Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8,28-160 Wiślica 
Wykonawca: ………………………………………………………………. 
2. Umowa Nr ……………………….. z dnia ……………………….2016 roku 
3. Przedmiot  umowy :  

Roboty budowlane  Nazwa zadania: Przebudowa istniejących dróg osiedlowych wraz z 
chodnikami i placami, oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego oraz likwidacja 
zbiornika nieczystości na osiedlu mieszkalnym po byłym PGR Gorysławice. 
 
4. Data odbioru końcowego:   …………………...2016 roku.   
 

Warunki  gwarancji  jako ści 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został 
wykonany zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości zmniejszające wartość 
uŜytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji jakości. 
Okres gwarancji jakości na wykonane prace wynosi …………… miesiący, licząc od dnia 
spisania protokółu odbioru końcowego. 

 3. Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach 
wyŜej wymienionej umowy. 

4. W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 
ujawnionych po odbiorze końcowym. 

5. Ustala się poniŜsze terminy usunięcia wad: 

a) jeśli wada uniemoŜliwia zgodne z obowiązującymi przepisami uŜytkowanie przedmiotu 
gwarancji jakości – niezwłocznie, 

b) w pozostałych przypadkach, w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 
4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
5. W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części 
robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót 
budowlanych  lub usunięcia wad. 
6. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłuŜeniu o czas w ciągu którego wskutek 
wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać. 
7. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

a) siły wyŜszej, 
b) normalnego zuŜycia  obiektu  lub jego części, 
c) szkód wynikłych z winy UŜytkownika, a szczególnie uŜytkowania przedmiotu gwarancji  

w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i uŜytkowania. 
8.W celu umoŜliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu 
usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru 
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dokumentacji podwykonawczej i protokółu przekazania przedmiotu gwarancji jakości do 
uŜytkowania. 
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 
nad usuwaniem wad. 
10. W przypadkach nieuregulowanych przedmiotowymi warunkami stosuje się właściwe 
przepisy kodeksu cywilnego. 
 

Udzielający  gwarancji jakości 

Wykonawca 

 


