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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
dla postępowania przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego 

( w procedurze jak dla wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 5 225 000  EURO ) 

na realizację zadania.: 
 

Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina i Giełczyce w Gminie Skoroszyce Etap I – miejscowość 
Giełczyce i Sidzina (część druga) wraz z budową wodociągu do przysiółka sołectwa Stary Grodków 

 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ składa się z zasadniczej części opisowej, 
oraz ze wszystkich tworzących ją załączników, łącznie z projektem umowy i załącznikami do niej, dotyczącym 
realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. 
Ogłoszenie nr 564759-N-2017 z dnia 07.08.2017 r. o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w dniu 
07.08.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego www.skoroszyce.pl, 
www.bip.skoroszyce.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Zamawiającego przy ul. Powstańców Śląskich 17. 
 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
    Gmina Skoroszyce 
    ul. Powstańców Śl. 17 
    48-320 Skoroszyce 
    tel. 774318505, fax. 774318029 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych 
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z poźn. zm.), 
zwanej dalej ustawą Pzp. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej 

dla miejscowości Giełczyce i Sidzina (Etap I-część druga) oraz z budową sieci wodociągowej dla przysiółka 
Stary Grodków.  

a) Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje budowę grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej oraz 
przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi i zasilaniem energetycznym dla obsługi budynków 
mieszkalnych, usługowo-handlowych oraz oświatowych, zlokalizowanych na terenie miejscowości 
Sidzina i Giełczyce gm. Skoroszyce,  województwo opolskie, powiat nyski. gmina Skoroszyce, 
miejscowości Skoroszyce, Giełczyce, Sidzina. Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę 
grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi i 
zasilaniem energetycznym dla obsługi zabudowy mieszkaniowej i usługowej w miejscowościach Sidzina i 
Giełczyce.Odprowadzenie ścieków z terenu objętego opracowaniem przewidziano systemem mieszanym. 
Zakłada się, że inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. W 1-szym etapie wykonane zostaną 
odcinki rurociągów tłocznych od przepompowni  w miejscowości Sidzina poprzez przepompownię w 
miejscowości Giełczyce do oczyszczalni ścieków w Skoroszycach, Całość systemu w miejscowości 
Giełczyce i system grawitacyjno-ciśnieniowy w południowej części miejscowości Sidzina. W 2-gim 
etapie wykonana zostanie pozostała część systemu w miejscowości Sidzina. Sieć grawitacyjnej kanalizacji 
sanitarnej przewiduje się wykonać jako kanały z rur kanalizacyjnych z PVC, a przewody tłocznej 
kanalizacji sanitarnej projektuje się z ciśnieniowych przewodów z PE. 

 Sieć kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana kompleksowo w zakresie: 
  - grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej 
  - przyłączy grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, 
  - przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych, 
  - zasilania elektroenergetycznego przepompowni, 
  - wjazdów i zagospodarowania terenu przepompowni  
  - przywrócenia terenu do stanu pierwotnego 
  - skrzyżowań z przeszkodami (w tym przejście pod drogą krajową nr 46) 
 Zakres rzeczowy:  
 - rury kanalizacyjne DN/OD 630 mm - 40,03 mb  
 - rury kanalizacyjne DN/OD 200 mm - 2.133,30 mb 
 - rury kanalizacyjne DN/OD 160 mm - 771,76 mb 
 - rury ciśnieniowe Dz= 140 mm  - 1.726,95 mb 
 - rury ciśnieniowe Dz= 90 mm  - 638,11 mb 
 - rury ciśnieniowe Dz= 75 mm  - 79,00 mb 
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 - rury ciśnieniowe Dz= 63 mm  - 38,05 mb 
 - przepompownie sieciowe   - 4 szt. 
 - przepompownie przydomowe  - 2 szt. 
 Część elektryczna obejmuje zakres wykonania robót branży elektrycznej dla realizacji przepompowni          
 ścieków sanitarnych: 
 - PG-1 w m. Giełczyce; 
 - PS-6, PS-7, PS-8 w m. Sidzina oraz 
 - przepompowni przydomowych Pp-1 i Pp-2 w m. Sidzina 
 Zakres rzeczowy: 
 - roboty przygotowawcze 
 - wykonanie wykopu pod ułożenie proj. kabli 
 - przebudowa istniejących kabli oświetlenia terenu  
 - przestawienie istniejących słupów oświetleniowych 
 - demontaż i montaż istniejących słupów oświetleniowych 
 - montaż i podłączenie istniejących opraw oświetleniowych 
 - instalacja szyny uziemiającej 
 
 Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym oraz szczegółowe 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), stanowiące załącznik do 
 SIWZ. 
 Szczegółowy opis zakresu robót do wykonania zawiera przedmiar robót, który stanowi dokument 
 pomocniczy. 
 Objęty niniejszym postępowaniem zakres robót stanowi drugi etap inwestycji. Załączona dokumentacja 
 projektowa obejmuje również elementy już wykonane w pierwszym etapie. Do wykonania w ramach 
 niniejszego przedmiotu są roboty opisane w projekcie budowlanym, wykonawczym, STWIORB, a 
 szczegółowy zakres robót do wykonania w tym postępowaniu zawiera przedmiar robót. Dodatkowo 
 zamawiający zamieszcza geodezyjny pomiar powykonawczy elementów wykonanych. 

       
b) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami i 

wybudowanie tej sieci na odcinku Stary Grodków- Chróścina w gminie Skoroszyce. W zakresie 
przedmiotu zamówienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami umożliwiającymi realizację inwestycji oraz wykonanie i 
przekazanie inwestorowi robót związanych z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz z 
podaniem kosztów z podziałem na: koszty projektowania i wykonawstwa oraz podziałem na koszty 
kwalifikowane i niekwalifikowane. Przedmiotem zamówienia jest również obsługa geodezyjna, 
przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem 
sieci w użytkowanie, inwentaryzacja powykonawcza oraz nadzór autorski projektanta. 

       Inwestycja o charakterze liniowym przebiegać będzie przez tereny należące do wsi Chróścina oraz Stary          
 Grodków w gm. Skoroszyce. Inwestycja ma na celu zaopatrzenie w wodę budynków mieszkalnych w 
 Starym Grodkowie nr 1, 2, 3, 3a, 5, 5d. 

 
          W ramach inwestycji należy zaprojektować i wybudować:  

− sieć wodociągową z rur z PEHD DN 110 mm  

− sieć wodociągową z rur z PE100RC DN 110 mm (przewiert sterowany)  

− sieć wodociągową z rur z PEHD DN 90 mm (jako przyłącze do ADM Szamotuły)  

− nawiertki pod przyłącza wodociągowe z rur PEHD DN 32 z zasuwą  

− studnię wodomierzową dla potrzeb dostawy wody ADM Szamotuły  

− likwidację węzła w studni wodomierzowej na działce nr 843/7 w Chróścinie Nyskiej z połączeniem 
rurociągu przed i za węzłem wodomierzowym po likwidacji wodomierza  

− hydranty p.poż DN 80 mm na sieci DN 110 mm  
 Będącą przedmiotem zamówienia dokumentacja projektowa oraz wykonane roboty mają na celu 
 dostawę wody do budynków mieszkalnych w Starym Grodkowie, czyli budowę przewodów 
 wodociągowych DN 110 wraz z armaturą, studzienką wodomierzową i zabezpieczeniem p.poż. w 
 postaci hydrantów umieszczonych na sieci.  
 Przebieg sieci i przyłączy powinien zostać ustalony na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i 
 nie powinien znacznie odbiegać od ustalonego w załączniku graficznym do niniejszego opracowania. 
 Zaprojektowana i wybudowana sieć powinna zabezpieczać dostawę wody do budynków mieszkalnych 
 oraz spichlerzy na terenie ADM Szamotuły, w tym także do celów p.poż.  
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 Na terenie spichlerzy należy dokonać wcinki do istniejącej sieci PVC DN 90 mm, wyprowadzić sieć 
 odcinkiem przewodu DN 110 mm z PE wzdłuż pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 401, następnie 
 zgodnie z trasą wskazaną na załączniku graficznym należy sieć poprowadzić w kierunku przedmiotowej 
 zabudowy mieszkalnej. Zaraz za miejscem wcinki, istniejącą sieć DN 90 mm na terenie ADM 
 Szamotuły należy odciąć z wykonaniem zasilania odcinkiem przyłącza DN 90 mm poprzez nową 
 studnię wodomierzową z wodomierzem sprzężonym dla przepływów p.poż. Od węzła 
 wodomierzowego należy poprowadzić odcinek przewodu DN 90 mm, do połączenia z istniejącą siecią 
 wodociągową ADM, przed pierwszym miejscem poboru wody od strony m. Chróścina. Założono, że 
 wodomierze rejestrujące zużycie wody dla budynków mieszkalnych umieszczone zostaną w tych 
 budynkach, w miejscach uzgodnionych z właścicielami i łatwo dostępnych dla odczytów. 
 Dokumentacja projektowa wykonywana w ramach zamówienia ma obejmować nawiertki z zasuwą 
 przyłącza, łącznie z węzłem wodomierzowym, zawierającym między innymi zawór antyskażeniowy. Z 
 realizacji wyłączono przyłącza za wyjątkiem przyłącza do ADM Szamotuły, jednakże lokalizację 
 nawiertak należy uzgodnić w miejscu optymalnym dla dalszego poprowadzenia przyłączy 
 wodociągowych w kierunku budynków. W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować i 
 wykonać likwidację węzła w studni wodomierzowej na działce nr 843/7 w Chróścinie Nyskiej z 
 połączeniem rurociągu przed i za węzłem wodomierzowym po likwidacji węzła wodomierzowego.  
 Oferta Wykonawcy ma zawierać koszty z odrębnym podaniem kosztu dokumentacji projektowej i 
 wykonania przyłącza DN 90 mmm do ADM Szamotuły. 
 
 Szczegółowe wymagana Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zawarte są w 
 programie funkcjonalno – użytkowym, stanowiącym załącznik do SIWZ.  
 
2. Wykonanie zadania obejmuje również: 

− organizację i zagospodarowanie placu budowy, 
− obsługę geodezyjna prowadzonych robót, 
− wykonanie dokumentacji powykonawczej z pełnymi i niezbędnymi pomiarami, certyfikatami 

zgodności,   aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności i innymi dokumentami dopuszczającymi 
do stosowania na zastosowane materiały i urządzenia wraz z ich wykazem,  

− przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie, w tym wszystkie próby i sprawdzenia (sanepid),  

− wywóz materiałów porozbiórkowych nie nadających się do odzysku na miejsce składowania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie,  

− przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego. 
 
3. Zamówienie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.  
       Zasady rozliczania wykonanych robót określa wzór umowy. 
 
4. Zasady dotyczące podwykonawstwa: 

1) Zamawiający nie zastrzega, że Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowych części 
zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda, 
wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom.  

2) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo podane zostały w projekcie umowy (zał. nr 6 do 
SIWZ). 

3) Podwykonawcy w swoich umowach z dalszymi podwykonawcami obowiązani są do zamieszczania 
zapisów §  11,12,13  projektu umowy dotyczących podwykonawców. 

4) W umowach o podwykonawstwo wartość przewidzianych do wykonania robót, usług lub dostaw nie 
może być większa od wartości wynikającej z umowy zawartej z Wykonawcą. 

5) W umowach o podwykonawstwo termin wykonania przedmiotu umowy lub jej etapu nie może być 
dłuższy od terminów wynikających z umowy zawartej z Wykonawcą. 

 
5. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji i w załączniku do 

SIWZ należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów 
jakościowych.  Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych 
materiałów i urządzeń, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem ich wymogów w 
zakresie jakości. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i 
jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów 
równoważnych. Materiały przed wbudowaniem będą przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. W 
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przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i 
systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie i materiały 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

6. Wymóg zatrudnienia osób na umowę o pracę. 
1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub     

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby na cały okres wykonywania robót objętych niniejszą 
umową (z wyłączeniem osób prowadzących własną działalność gospodarczą). Rodzaj czynności 
niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie art. 22§ 
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy przez wykonawcę osób wykonujących czynności w 
trakcie realizacji zamówienia:  
-  wykonywanie robót budowlanych wymienionych w przedmiarze robót. 

2) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:  
W dniu zawarcia umowy Wykonawca oświadcza (zapisy § 5), że przy realizacji zamówienia zatrudni 
pracowników na podstawie umowy o pracę - art. 22 § 1 ustawy z dnia 26  czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy. 

 
3) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których 

mowa w art. 29 ust 3a, oraz sankcji z tytułu nie spełnienia tych wymagań: 
 

a. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w podpunkcie 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny. 
− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  
− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 
b. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujący wskazane w podpunkcie 1 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia. 
• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 
nazwisk tych osób, rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

• poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulujących zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

• potwierdzona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
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c. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje 
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w 
istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez 
wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób wykonujących 
wskazane w punkcie 1 czynności. 

 
d. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
7. Obsługę geodezyjną, opłaty za zajęcie pasa drogowego, przywrócenie pasa drogowego do   stanu 

pierwotnego oraz ewentualnie odszkodowania należy ująć w kosztach wykonania robót. W zakresie 
Wykonawcy jest również opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i uzyskanie decyzji 
zatwierdzającej. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej w terenie i uwzględnić roboty, które 
mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, a nie są ujęte w przedłożonym przedmiarze robót, 
dokumentacji projektowej i STWiORB (poprzedzając to procedurą zgodnie z art. 38 ustawy pzp). W 
zakresie Wykonawcy jest wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w 4-ch egz.) zgodnie z 
art. 57 ustawy Prawo budowlane. Inwentaryzację należy wykonać wraz z zestawieniem ilości 
podstawowych robót (powierzchnia wykonanych dróg, parkingów, zatok i wjazdów, długość wykonanej 
drogi, długość kanalizacji – przyłącza, ilość i rodzaj studni, długość przebudowanych sieci 
elektroenergetycznej i inne).  

 
8. Kosztorysy ofertowe 

Wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy 
kosztorys ofertowy, który należy sporządzić zgodnie z przedmiarem robót, zachowując kolejność pozycji 
przedmiaru. Kosztorysy ofertowe muszą być sporządzone jako wypełnienie przedmiaru, z tym, że 
dopuszcza się zastosowania innej katalogowej podstawy wyceny niż podana w przedmiarze – zakres i 
technologia wycenionych robót musi odpowiadać zakresowi i technologii robót określonych w danej pozycji 
przedmiaru.  

Podanie typu wyrobu lub producenta w dokumentacji projektowej w tym w przedmiarze, specyfikacji 
technicznej oznacza, iż jest to rozwiązanie przykładowe, służące jedynie do określenia jakości i cech 
urządzenia czy materiału, o którym mowa (rozwiązanie przykładowe określające wymagane parametry 
minimalne). Dopuszcza się stosowanie wyrobów o równoważnych parametrach. Zastosowane materiały 
mają posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dopuszczające do 
stosowania w budownictwie i atesty.  
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie tego faktu 
Zamawiającemu poprzez przedłożenie protokołu konieczności, kosztorysu ofertowego wykonanego zgodnie 
z obowiązującymi zasadami z uwzględnieniem składników cenotwórczych i upustów zgodnych z ofertą 
przetargową. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego tych robót jako koniecznych do wykonania, prace te 
zostaną zlecone Wykonawcy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
IV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67  
UST. 1 PKT  6 USTAWY  PZP  
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (polegających 
na powtórzeniu podobnych robót budowlanych) na kwotę nie wyższą niż 20% wartości zamówienia. 
 
V. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH I CZĘŚCIOWYCH 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie należy wykonać w terminie: 

1. do 30 listopada 2017 r. dokumentacja projektowa sieci wodociągowej 
2. do 31 marca 2018 r. budowa sieci wodociągowej 
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3. do 31 sierpnia2018 r. budowa sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 
 
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: 
 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile wynika 
to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany 
jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o 
załączone oświadczenie, 
2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Wykonawcy winni posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż             
1 000 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się i udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać w/w warunek.   
3) zdolności technicznej lub zawodowej 
a. Wykonawcy winni posiadać doświadczenie wyrażające się tym, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami     
prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie 
kanalizacji sanitarnej o łącznej wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto – każda robota;  

b. Wykonawcy winni dysponować osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. 
kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wydane zgodnie z Prawem 
budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów.  

 
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych 
państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z 
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
 
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują 
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na 
zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
 

4. Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia 
na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego, określonymi w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi 
jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki. 
 
 
VII.  PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku do których zachodzi 
jedna lub więcej przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. 

2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy: Zamawiający przewiduje 
możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy, tj.: 

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidacje jego majątku w 
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trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. 
zm.). 
 
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA   
 
A.1)   
1. Do formularza „OFERTA PRZETARGOWA” Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 25a ust. 1). 
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2a i 2b do SIWZ, w formie oryginału. 

 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne przez Wykonawców, ww. oświadczenie 

składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 
3. Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Pzp – wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
oświadczeniu własnym. 
W przypadku wykazania doświadczenia  lub zdolności zawodowej lub finansowej, które udostępni inny 
podmiot, Wykonawca do formularza „OFERTA PRZETARGOWA” załącza pisemne zobowiązanie do 
udostępnienia tego doświadczenia i zdolności zawodowej lub finansowej. 

 
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowego postępowania Wykonawcy. Przepisu zdania 
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w 
tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
Powyżej wskazane dowody należy dołączyć do oświadczenia własnego Wykonawcy wskazanego w punkcie 
A1) 1) powyżej. 

 
A2)  Grupa kapitałowa 
Zamawiający (zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) niezwłocznie po otwarciu  ofert  zamieści na stronie 
internetowej informacje dotyczące: 
1) kwoty,  jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  Wzór stanowi  Załącznik nr  3 do SIWZ. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na 
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:   
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, (§ 
14 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.  2016 
poz. 1126). 
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A3)  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, 
zamawiający żąda  następujących dokumentów:  
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy. 

 
A.4) W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamawiający żąda 
dostarczenia następujących dokumentów: 
1. wykaz  robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z     
podaniem ich rodzaju, wartości,  daty, miejsca  wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane,  z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w     
szczególności  informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
prawidłowo ukończone. przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty    
wystawione przez  podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej     
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne     
dokumenty -  wzór stanowi Załącznik  nr 4 do SIWZ. 

2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za kierowanie robotami  budowlanymi wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia  niezbędnych do  wykonania zamówienia 
publicznego,  a także zakresu wykonywanych  przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami –  wzór stanowi Załącznik  nr 5 do SIWZ.  

3. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową  wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 
miesiąc przed upływem terminu składania ofert.  

4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 
finansowej wymaganych przez zamawiającego, Wykonawca może przedstawić inny dokument, który w 
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c). 
 
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż 
PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu 
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (w celu oceny spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu).  

 
5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w 
pkt. A3 (§ 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia). 

 
A.5)  Dysponowanie zasobami innego podmiotu. 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. (art. 22a ust. 1 ustawy Pzp). 

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

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp). 

 
3. Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja  finansowa, lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1)  (art. 22a ust. 3 ustawy Pzp). 

 
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty 
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. (art. 22a ust. 4 ustawy Pzp). 
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5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, innego podmiotu, o 
którym mowa w pkt 1 powyżej nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:   
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust 1 
ustawy Pzp. (art. 22a ust. 6 ustawy Pzp). 

 
UWAGA: Sytuacja, w której Wykonawca będzie polegał na zdolności technicznej lub zawodowej innego 
podmiotu i złoży w stosunku do tego (w szczególności ) pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej – 
oznacza obowiązkowy udział innego podmiotu w realizacji części zamówienia. 
 
6. W przypadku polegania  na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia oddanych do dyspozycji 

Wykonawcy przez inne podmioty – kopie dokumentów dotyczące tych innych podmiotów są poświadczane 
za zgodność z oryginałem  przez ten podmiot, którego dany dokument dotyczy chyba, ze inny podmiot 
ustanowił do tych czynności pełnomocnika. 

 
A.6)  
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego Wykonawcy lub można je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  
 
W tym celu Zamawiający prosi Wykonawcę o wskazanie w Formularzu ofertowym jednoznacznie i 
wyczerpująco źródło (adres) bazy danych lub postępowanie, w którym u zamawiającego znajdują się 
odpowiednie oświadczenia lub dokumenty.  
 
B)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum)  
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ( spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust.2 

ustawy Pzp - zobowiązani są do  ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz załączają do oferty to pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 
notarialnie. 

2. Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 
Wykonawców, oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy w Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (załącznik nr 2a i 2b do SIWZ). 
Ponadto, w przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów każdy z wykonawców 
występujących wspólnie, składa:  
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SIWZ). 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów 
dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego 
Wykonawcę,  którego dany dokument dotyczy, chyba że taki Wykonawca ustanowił do tych czynności 
pełnomocnika. 

 
 
C) Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych oświadczenia w formie oryginałów,  pozostałe 
dokumenty w formie oryginałów lub kopii poświadczonej  „za zgodność z oryginałem”: 
 
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast    

dokumentów, o których mowa w pkt A3 ppkt 1 składa  odpowiednio dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju,  w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu 
składania ofert. 
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Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby (wystawiony z terminem jak powyżej). 

 
UWAGA:  W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
tego dokumentu. 
 
 
IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie 

lub faksem lub drogą elektroniczną.  
Wyżej wymienione dokumenty przesłane drogą elektroniczną muszą mieć formę skanu dokumentu 
podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji (nie dotyczy to wyłącznie wniosków o wyjaśnienie 
treści SIWZ).  

2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez 
Zamawiającego, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej 
grupy kapitałowej, lub informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej oraz 
pełnomocnictwa. 

3. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej – niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 
Jeżeli wskazany sposób komunikacji nie będzie możliwy, Zamawiający będzie przesyłał w/w dokumenty 
pocztą na adres wskazany w ofercie lub piśmie. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentu 
przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmuje domniemanie, że dokument wysłany faksem lub drogą 
elektroniczną na numer lub adres wskazany przez Wykonawcę, został mu doręczony w sposób 
umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. 

4. Zastrzeżona powyżej w pkt. 1 forma faksu i drogi elektronicznej nie dotyczy dokumentów, które będą 
podlegały ewentualnemu uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp. 
Dokumenty, do których ewentualnego uzupełnienie będą wzywani Wykonawcy, podlegają złożeniu w 
formie określonej w § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju  w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Niezłożenie uzupełnionych dokumentów w wymaganej przepisami powołanego rozporządzenia formie w 
wyznaczonym do tego terminie – skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż nie doszło do ich 
terminowego złożenia. 

5. Udzielanie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ: 
Wykonawca może zwrócić się na piśmie lub faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego, z 
prośbą o udzielenie wyjaśnień związanych z treścią SIWZ. Zamawiający obowiązany jest udzielić 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt 5 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 
5 powyżej. 

8. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje 
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronach internetowych: www.skoroszyce.pl i 
www.bip.skoroszyce.pl na których udostępniana jest SIWZ. 

9. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści SIWZ. 
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10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia 
oraz zamieści ją na stronach internetowych: www.skoroszyce.pl i www.bip.skoroszyce.pl na których 
udostępniana jest SIWZ. 

11. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, na stronie internetowej i w swojej siedzibie. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny 
okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania 
ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, 
oraz na na stronach internetowych: www.skoroszyce.pl i www.bip.skoroszyce.pl na których udostępniana 
jest SIWZ. 

12. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Iwona Bil-Kubicka, fax:. 77 431 80 29, e-mail: 
inwestycje@skoroszyce.com.pl  

 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 

że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 
niż 60 dni. 

 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.  
2. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.  
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty i oświadczenia napisane 

w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski).  
4. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. 

Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co 
najmniej jednej z osób podpisujących ofertę.  

5. Oferta winna zawierać: 
a) wypełniony formularz „oferta przetargowa”  (wg załącznika nr  1 do SIWZ),  
b) oświadczenia,  że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

(wg. Załącznika nr 2a i 2b do SIWZ),  
c) pisemne zobowiązanie do udostępnienia doświadczenia, zdolności zawodowej lub finansowej (jeżeli      

dotyczy),  
d) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 

6. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka) przez Wykonawcę, 
zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę 
upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego Pełnomocnika.  

7. W przypadku gdy ofertę podpisuje Pełnomocnik – stosowne pełnomocnictwo powinno być załączone do 
oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  

8. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.  
9. Oferty nie spełniające wszystkich wymogów wymienionych w niniejszej Specyfikacji będą odrzucone lub 

spowodują wykluczenie Wykonawcy.  
10. Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. 

Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru: 
„Oferta przetargowa na:………………” 

Gmina Skoroszyce, 48-320 Skoroszyce, ul. Powstańców Śl. 17,  
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT ……….. 
Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. 

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed 
upływem terminu do składania ofert. 

12. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana 
oferta tj. w dwóch kopertach ( wewnętrznej i zewnętrznej ) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem 
„ZMIANA”. 
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13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia ( według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek ) z 
napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANE”. 

14. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu 
poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert 
wycofanych nie będą otwierane. 

15. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do 
oferty. 

16. W przypadku zastrzeżenia w ofercie jawności elementów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, ofertę 
należy sporządzić w formie dwóch części, jedną z informacjami jawnymi, a drugą z informacjami 
niejawnymi. 

17. Formularz ofertowy  stanowiący odpowiednio załączniki nr 1  do SIWZ oraz wszystkie pozostałe załączniki  
muszą być sporządzone zgodnie z treścią załączonych wzorów. 

18. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum, spółka cywilna). W 
takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 
a) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców 

występujących wspólnie, 
b) wypełniając formularz ofertowy, oświadczenie jak również inne dokumenty powołujące się na 

wykonawcę, w miejscu np. „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich 
uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum.  

c) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem wymienionym w 
pełnomocnictwie występującym jako reprezentant pozostałych konsorcjantów. 

 
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: 

GMINA SKOROSZYCE  
ul. Powstańców Śląskich 17 

48-320 Skoroszyce, 
sekretariat – pok. 16 

  nie później niż o godzinie 10:00. w dniu 1 września 2017 r. 

2. Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez Zamawiającego. W 
przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – 
termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 

3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 września 2017 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Skoroszycach, ul. 

Powstańców Śl. 17, w Sali nr 12. 
5. Otwarcie ofert jest jawne. 
6. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, Zamawiający 

niezwłocznie przekaże informacje, które podaje się podczas otwarcia ofert. 
7. Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

8. Informacje o których mowa w pkt. 7 odnotowywane są w protokole postępowania. Zgodnie z art. 96 ust. 3 
ustawy Pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich 
otwarcia. 

9. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 
Wykonawca nie może w szczególności zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj. 
informacji ujawnionych przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert: nazwy (firmy) oraz adresu 
Wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofercie. 

 
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
1. Należy podać cenę łączną (z podatkiem VAT)  za realizację przedmiotu zamówienia określonego w dziale 

III  siwz, z   wyszczególnionym podatkiem VAT.  Jest to wynagrodzenie ryczałtowe.  
Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające z warunków 
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zamówienia.  

Podstawą wyliczenia ceny jest przedmiar robót, który określa wielkość robót oraz dokumentacja 
techniczna: projekt budowano-wykonawczy sieci kanalizacyjnej, projekt budowlany, program 
funkcjonalno-użytkowy sieci wodociągowej i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych.  

Cena oferty winna zawierać również  ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a  także oddziaływania innych czynników mających lub 
mogących  mieć wpływ na koszty. 
Zawierać ona winna ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, oraz 
inne koszty wynikające z niniejszych warunków zamówienia. 

 
Zawierać ona winna ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, 
projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, poniesienie kosztów 
zajęcia pasa drogowego -  w razie potrzeby, opracowanie i uzgodnienie z odpowiednimi jednostkami 
projektu organizacji ruchu zastępczego na czas realizacji robót, wszelkie koszty utrzymania zaplecza 
budowy, obsługi geodezyjnej, koszty   związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania 
dokumentacji  powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszych warunków zamówienia. 

 
2. Cena ofertowa winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

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

 
XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH 
Zamawiający przewiduje rozliczenia w PLN. 
 
XV. POPRAWIANIE W OFERCIE OMYŁEK  
Zamawiający poprawi  w ofercie następujące omyłki: 
1. oczywiste omyłki pisarskie, 
2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,      

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty m.innymi:   
a) błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, przyjmując     
        prawidłowo obliczoną stawkę podatku od towarów i usług, 

    b)    błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, przyjmując prawidłowo    
           zsumowane wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług,   

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
 XVI.   KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 
1. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów wyboru:  

a) cena – 60 %, 
b) okres  gwarancji - 40 %. 

 
2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria i ich wagi. Oferty oceniane     

będą punktowo. 
Maksymalna ilość punktów, jaka po uwzględnieniu wag  może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. 

3. W kryterium „cena” oferty zostaną ocenione w następujący sposób: 
 

                                   cena oferowana  najniższa 
   C =     -----------------------------------    x 60 pkt       

                     cena badanej oferty  
 
4. Okres gwarancji   należy podać w miesiącach.  

Minimalny okres gwarancji oczekiwany przez zamawiającego - 36 miesięcy. 
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Maksymalny okres gwarancji jaki może być zaoferowany przez wykonawcę - 60 miesięcy.   
 
      
W kryterium „Okres gwarancji” oferty zostaną ocenione w następujący sposób: 
 
                                                okres  gwarancji badanej oferty 
                                  G =    ------------------------------------------------  x 40 pkt     
                                            okres  gwarancji oferowany najwyższy  
 
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Oferta, która uzyskała łącznie najwyższą ilość punktów  zostanie uznana za  najkorzystniejszą 
 
5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru ofert. 

 
 
XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.  
2. Forma wadium 

1) Wadium może by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
a) pieniądzu;  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
c) gwarancjach bankowych;  
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 
1158, z późn. zm.).  

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej czy 
ubezpieczeniowej, gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym  prawem i winna 
zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczyciela oraz 
wskazanie ich siedzib,  

b) określenie przedmiotu postępowania,  
c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,  
d) kwotę gwarancji lub poręczenia,  
e) termin ważności gwarancji,  
f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie  

Zamawiającego zawierające oświadczenie, jeżeli: 

− Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp., nie  złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp., lub  pełnomocnictw, chyba 
że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,  

− Wykonawca którego ofertę wybrano: 

• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 

• nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

•  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.” 
 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, 
tj.: 63 1020 3668 0000 5202 0015 7818. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium 
dotyczy. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium. 
 
4. Termin wniesienia wadium. 
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, za 
pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący 
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rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W 
wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest 
warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia 
wadium przez Wykonawcę. 
 
5. Przesłanki dotyczące zwrotu zatrzymania wadium zostały określone w art. 46 P.z.p. 
 
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Zamawiający będzie wymagał od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy – zgodnie z art. 148 Pzp wg jego wyboru w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy, oraz: 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że        

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  udzielonych na określony  zakres i  czas       
zawartej umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi, 

c) gwarancjach bankowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem 
gwarancji i rękojmi,  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z 
okresem gwarancji i rękojmi, zawierających klauzule o bezwarunkowej i nie odwołalnej wypłacie sumy 
gwarantowanej na żądanie beneficjenta, bez spełniania żadnych dodatkowych wymogów.  

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b 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), 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia: 
a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego, 
c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 

w Banku PKO BP O/Grodków 63 1020 3668 0000 5202 0015 7818 – Rachunek Sum Depozytowych. 
4. Zabezpieczenie ustala się w wysokości  3 % ceny podanej w ofercie. 
 
XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Po upływie terminu na wniesienie odwołania Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania umowy.  
2. Termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 
dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób tj. w formie pisemnej – z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) 
ustawy Pzp. tj.: Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.  

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia do Zamawiającego uprawnień 
budowlanych (dla osób wskazanych w Wykazie – Załącznik nr 5), aktualnego zaświadczenia o 
przynależności tych osób do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz kosztorysu ofertowego.  

Jeżeli wykonawca nie dostarczy powyższych dokumentów Zamawiający potraktuje to jako uchylanie  się 
Wykonawcy od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i dokona wyboru najkorzystniejszej 
oferty spośród pozostałych ofert na podstawie art. 94 ust 3 ustawy Pzp.  
 
XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
UMOWY  
1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
2. Dopuszcza się zmian postanowień zawartych w umowie w przypadku: 

1) Zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących w szczególności: 
a) zmiana urzędowej stawki podatku VAT -  Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub 

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

b) wprowadzenie w życie po dniu podpisania umowy regulacji prawnych wywołujących potrzebę 
zmiany      umowy,  
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2) zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowanej zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem 
lub połączeniem z inna firmą; 

3) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom; 
 
3. Dopuszcza się zmianę  terminu wykonania robót spowodowanej: 

− koniecznością usuwania kolizji, awarii przez właścicieli uzbrojenia podziemnego i naziemnego, co     
uniemożliwia terminową realizacje zadania - o okres usuwania kolizji, awarii, 

− wstrzymaniem robót przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy o okres 
wstrzymania,  

− zaistnienie siły wyższej. Siłami wyższymi w rozumieniu zamawiającego są m.in. złośliwe uszkodzenie 
ważnych urządzeń, powódź, protesty, itp. – o okres przestoju,  

− wykonanie dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę, powodujących 
wstrzymanie zamówienia podstawowego, jeżeli zamówienie to wpłynie na zmianę terminu wykonania 
robót o okres potrzebny do zrealizowania tych robót. 

 
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1) sukcesja Wykonawcy tj. nabycie wszelkich praw i obowiązków w związku z następstwem prawnym, 
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,  
3) zmiany danych  teleadresowych,  
4) zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 

5. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z poźn. zm.) tj. art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu 
w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

 
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
1. Wykonawcy,  a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity  Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164, ze zmianami ) przysługuje odwołanie wyłącznie 
wobec czynności: 
1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność 
z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosicie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przez upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie 
ustawy Pzp albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

6. Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności 
do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. W przypadku 
uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokonuje czynności 
zaniechanej , informując o tym Wykonawców. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 
198a-198g ustawy Pzp. 
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Załączniki do SIWZ: 
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Załącznik  nr  1 do siwz 

OFERTA PRZETARGOWA 
 
 

Do: Gmina Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce,  Polska 

Ofertę przetargową składa: 

Nazwa wykonawcy (wykonawców) ………………………………………………............ 

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

(adres) 
 
tel._____________________________ faks________________________________ 
 
e-mail: ____@______________ - wpisać gdy oferent posiada 
 
 
 
1. W odpowiedzi na ogłoszony  przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej do 

miejscowości Sidzina i Giełczyce w Gminie Skoroszyce Etap I – miejscowość Giełczyce i Sidzina (część 
druga) wraz z budową wodociągu do przysiółka sołectwa Stary Grodków” składam niniejszą ofertę i 
oferuję  realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z  wymogami SIWZ za łączną  cenę ofertową:  
 

………………………………………. zł  brutto, w tym 23 % VAT  

 
2. Na  wykonane  roboty udzielę  ……………. miesięcy gwarancji (min. 36 – max. 60 miesięcy) 
 
3. Zamówienie wykonam w terminach do: 31 marca 2018 r. budowa sieci wodociągowej, do 31 sierpnia 2018 

r. budowa kanalizacji sanitarnej.  
 
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.  
 
5. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności za wykonane roboty:  płatność końcowa po wykonaniu 

przedmiotu umowy,  faktura płatna w  terminie do 30  dni od  daty  wystawienia przez Wykonawcę.   
 
6. Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba fizyczna/osoba prawna/jednostka 

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum * 
 
7. Informuję, iż   nie  powierzę  do wykonania podwykonawcom żadnej części niniejszego zamówienia. *    

Informuję, iż następujące części niniejszego zamówienia powierzę do wykonania  podwykonawcom:  * 
 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………………….      
     * - niepotrzebne skreślić. 
 
8. Informuję, że wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług ( art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od 
towarów i usług  stosowany jest do transakcji sprzedaży towarów, które są wymienione w załączniku nr 11 
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do tej ustawy). W sytuacji, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy wskazać: 

 
8.1. Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
takiego obowiązku podatkowego: 

  
 .......................................................................................................................................... * 
 

 8.2. Wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku: 
 

............................................................................................................................................* 
 

*należy wypełnić tylko w przypadku gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

 
9. Poniżej wskazuję źródła, w których za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zamawiający 

może uzyskać odpowiednie oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w 
art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia), w szczególności adresy rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) oraz/lub postępowanie, 
w którym u Zamawiającego znajdują się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty. 

       ………………………………………………………………………………………………………………..… 
       ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
  
 
   
Załącznikami do oferty są:  

1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
2. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca ustanowił Pełnomocnika, 
3. Pełnomocnictwo obowiązkowe w przypadku konsorcjum. 

 
 
 
 
                                                                                                                                           Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 
 
                                                                                          ……………………………………………….. 
                                                                                          Data :  ………………………………………. 
                                                                                                                 ( pieczęć i podpis ) 
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Załącznik  nr   2a do siwz 

 
Zamawiający: 
Gmina Skoroszyce 
ul. Powstańców Śl. 17 
48-320 Skoroszyce 
 

Wykonawca: 

………………………………………

………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

……………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej do 
miejscowości Sidzina i Giełczyce w Gminie Skoroszyce Etap I – miejscowość Giełczyce i Sidzina (część 
druga) wraz z budową wodociągu do przysiółka sołectwa Stary Grodków” prowadzonego przez Gminę 
Skoroszyce, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w    Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia  dotyczącej postępowania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej do 
miejscowości Sidzina i Giełczyce w Gminie Skoroszyce Etap I – miejscowość Giełczyce i Sidzina (część 
druga) wraz z budową wodociągu do przysiółka sołectwa Stary Grodków”.  
 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia  dotyczącej postępowania pn.: „Budowa 
kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina i Giełczyce w Gminie Skoroszyce Etap I – miejscowość 
Giełczyce i Sidzina (część druga) wraz z budową wodociągu do przysiółka sołectwa Stary Grodków”, 
polegam na zasobach następującego/ych  podmiotu/ów:……………………………………………..……………  
..……………………………………………………………………………………………………………….……

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

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

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

 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik  nr  2b do siwz 

 
Zamawiający: 
Gmina Skoroszyce 
ul. Powstańców Śl. 17 
48-320 Skoroszyce 

Wykonawca: 
………………………………………

……………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej do 
miejscowości Sidzina i Giełczyce w Gminie Skoroszyce Etap I – miejscowość Giełczyce i Sidzina (część 
druga) wraz z budową wodociągu do przysiółka sołectwa Stary Grodków”, prowadzonego przez Gminę 
Skoroszyce, oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 

1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

       

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik  nr  3 do siwz 

 
Oświadczenie  

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej  z wykonawcami uczestniczącymi w postępowaniu 
(w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.)               

Stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2015 r.  poz. 2164 z późn. zm.) biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina i Giełczyce w Gminie Skoroszyce Etap I – miejscowość 
Giełczyce i Sidzina (część druga) wraz z budową wodociągu do przysiółka sołectwa Stary Grodków”, 
niniejszym oświadczam, iż: 

Należę/my* do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami: 
1) ………………………………………………………………………………………………………….. 
2) …………………………………………………………………………………………………………..  

wskazanymi w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp na stronie 
internetowej, którzy złożyli oferty w postępowaniu.  
 
 
Nie należę/my* do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami wskazanymi w informacji 
zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp na stronie internetowej, którzy 
złożyli oferty w postępowaniu.  
 
* - niepotrzebne skreślić. 
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom  odpowiedzialności karnej z 
art. 297 kodeksu karnego. 

 
 

 
                                                                                                                                                  Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 
 
                                                                                                   ……………………………………………….. 
                                                                                                   Data :  ………………………………………. 
                                                                                                                            ( pieczęć i podpis ) 
 

UWAGA: 
Niniejsze oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w oryginale  w terminie 3 dni od 
zamieszczenia na stronie internetowej  www.bip.prudnik.pl  informacji, o której mowa w  art. 86 ust. 5 ustawy 
Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 z późn. zm.), wykonawca może złożyć wraz z 
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.    
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           Załącznik  nr  4 do siwz 

Wykaz wykonanych robót budowlanych 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej do miejscowości Sidzina i Giełczyce w Gminie Skoroszyce Etap I – miejscowość Giełczyce i 
Sidzina (część druga) wraz z budową wodociągu do przysiółka sołectwa Stary Grodków”, przedkładam 
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. 
 

Lp. Podmiot, na rzecz 
których roboty 

budowlane zostały 
wykonane 

 

Przedmiot zamówienia 

 

Data wykonania 

 

Wartość zamówienia 
(brutto) 

Doświadczenie własne 
Wykonawcy/oddane do 
dyspozycji przez inny 

podmiot  

1 

 

    Własne/oddane do 
dyspozycji * 

2 

 

    Własne/oddane do 
dyspozycji * 

3 

 

    Własne/oddane do 
dyspozycji * 

4 

 

    Własne/oddane do 
dyspozycji * 

* niewłaściwe skreślić 

Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 
ukończone. przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez  
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne  dokumenty 
 
W przypadku wykazania doświadczenia, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do oferty załącza pisemne 
zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia wystawione przez podmiot udostępniający. 
Zobowiązanie winno być złożone w oryginale. 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom  odpowiedzialności karnej z 
art. 297 kodeksu karnego. 
 
 
 
                                                                                                                                                 Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 
 
                                                                                                  ……………………………………………….. 
                                                                                                  Data :  ………………………………………. 
                                                                                                                           ( pieczęć i podpis ) 
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     Załącznik  nr  5 do siwz 
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji  zamówienia publicznego 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa kanalizacji 
sanitarnej do miejscowości Sidzina i Giełczyce w Gminie Skoroszyce Etap I – miejscowość Giełczyce i 
Sidzina (część druga) wraz z budową wodociągu do przysiółka sołectwa Stary Grodków”, przedkładam 
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
 

Lp.  
Imię 

 i nazwisko 

 

 

Kwalifikacje zawodowe (nr, rodzaj i zakres posiadanych 

uprawnień) 

 

 

Zakres wykonywanych 

czynności 

Osoby będące w 

dyspozycji Wykonawcy 

/oddane do dyspozycji 

przez inny podmiot 

 
  Kierownik budowy 

 

Własne/oddane do 

dyspozycji * 

 
  Kierownik robót 

 

Własne/oddane do 

dyspozycji * 

     

* niewłaściwe skreślić 

W przypadku wykazania osoby lub osób, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do oferty załącza pisemne 
zobowiązanie do udostępnienia danej osoby wystawione przez podmiot udostępniający. 
Zobowiązanie winno być złożone w oryginale. 
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom  odpowiedzialności karnej z 
art. 297 kodeksu karnego. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                 Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 
 
                                                                                                  ……………………………………………….. 
                                                                                                  Data :  ………………………………………. 
                                                                                                                                    ( pieczęć i podpis ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Załącznik  nr  6 do siwz 

Projekt umowy 
 

UMOWA NR …/2017 

W dniu ….2017 r. w Skoroszycach pomiędzy: 

Gminą Skoroszyce, z siedzibą 48-320 Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17, REGON 531412941, 
NIP 753-24-06-077 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:  
Wójta Gminy Skoroszyce – Barbarę Dybczak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jadwigi Piela 
a 
 
……………………………………………………………………………..………… zarejestrowanym  
w ……………………………………………………..………………………. , reprezentowanym 
przez: 
 
1…………………………………………. 
 
zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:        

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie: ………… ,  zgodnie  z  wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w 
ofercie z dnia……….. stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ w tym w przedmiarze robót, dokumentacji 
projektowej: projekcie budowlanym i  budowlano-wykonawczym oraz  specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarem robót, 
dokumentacją projektową: projektem budowlanym i  budowlano-wykonawczym i specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu 
niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy nastąpi z dniem protokolarnego 
przekazania terenu robót Wykonawcy. 

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż dnia ………... 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego  

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem 

budowy, w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy; 
2) zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego; 
3) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody; 
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4) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
5) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1.   Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 
2) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót na własny koszt; 
3) zamontowanie liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz  pobór wody i energii 

elektrycznej na własny koszt;  
4) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
5) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w 

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 
290 z późniejszymi zmianami), okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną 
każdego używanego na budowie wyrobu; 

6) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 
łącznie z kosztami utylizacji; 

7) jako wytwarzający odpady – do przestrzeganie przepisów prawnych wynikających 
z następujących ustaw: 
a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, 

 Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 
 ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 
8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i 

dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 
terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

9) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że 
roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla 
których są przewidziane według umowy; 

10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów; 

12) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów 
badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 

13) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

14) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 
porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

15) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonanie na własny 
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, 
fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

16) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych 
przy odbiorze; 

17) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 
robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 
usunięcia; 
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18) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

19) posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do 
czasu odbioru końcowego obejmujących: 

1) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej 
w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej 
własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 
pracowników Wykonawcy, w wysokości co najmniej wartości kontraktu, 

2) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu 
prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia 
wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 
Wykonawcy, na sumę ubezpieczenia równą co najmniej wartości kontraktu. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych w dniu                      
przekazania placu budowy. 

20) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o 
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 
termin zakończenia robót.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

3. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy: 
…………………. 

4. Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.  
5. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

§ 5 

Wymóg zatrudnienia osób na umowę o pracę. 
1. Wykonawca i podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności 

w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z  dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

2. Wykonawca i podwykonawca zatrudni osoby na cały okres wykonywania robót objętych niniejszą  
umową (z wyłączeniem osób prowadzących własną działalność gospodarczą). 
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia 
na   podstawie art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy przez wykonawcę osób  
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:  
-  wykonywanie robót budowlanych wymienionych w przedmiarze robót  pn. 
………………………………… 

3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia; 
2) wezwania Wykonawcy w każdym czasie realizacji zamówienia, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie do przedłożenia zamawiającemu wskazanych poniżej dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.  2 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 

b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 
osób wykonujących czynności,  których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
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osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaj umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

c) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulujących zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimozacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

d)  poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

 
4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę i podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób 
wykonujących  czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

 
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

§ 6 

Wynagrodzenie 
1. Wartość zamówienia strony ustalają na cenę brutto w wysokości:     
     ................................ zł, w tym: 
     – cena netto  wynosi ...................................... zł 
     – podatek VAT w wysokości ….. % co stanowi kwotę  .................................. zł, 
w tym: 

1) kwalifikowane ………………… 
2) niekwalifikowane……………… 
3) za wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości 

Stary Grodków ……………………… 
4) za budowę sieci wodociągowej do miejscowości Stary Grodków 
5) za budowę kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sidzina i Giełczyce ………………… 

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze 
robót oraz pozostałej dokumentacji, w tym STWiORB, Programie Funkcjonalno - Użytkowym, 
które były zamieszczone w załączniku nr ….. do SIWZ i jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
Wynagrodzenie, określone w ust. 1 zawiera ryzyko Wykonawcy z tytułu     niedoszacowania 
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych 
czynników mających lub mogących  mieć wpływ na koszty. Zawiera ono ponadto następujące 
koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy 
wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, 
obsługi geodezyjnej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania 
dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być  
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego  
paragrafu. 
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§ 7 

Warunki płatności 

1. Rozliczanie robót nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu 
odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty doręczenia 
faktury przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktury 
końcowej wraz z protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez Inspektora  nadzoru 
inwestorskiego oraz komisję odbiorową. Dopuszcza się fakturowanie częściowe, nie częściej niż 
raz na miesiąc, po dokonaniu częściowego odbioru robót, na kwotę w sumie nie przekraczającą 
70% wartości umowy.  

2. W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.  
3. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości 

określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
4. Za termin zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 8 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) Odbiór końcowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, 
wpisem do Dziennika  budowy.  

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w 
siedzibie Zamawiającego.  

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 
wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 
budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru  inwestorskiego. Odbiór końcowy 
dokonany będzie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz komisję odbiorową.  

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 
dokumenty: 
1) Dziennik budowy, 
2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 
3) Dokumentację geodezyjną, o której mowa w art. 57 ustawy Prawo Budowlane, podpisanej 

przez wykonawcę dokumentacji wraz z kopią wniosku o złożeniu dokumentacji w 
państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w trzech egzemplarzach.  

4) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 
instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,  

5) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne 
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót). 

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 3 dni roboczych od 
daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w 
terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się 
datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić 
odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego.  

10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest 
upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 
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11. Dopuszcza się odbiór częściowy. Ust. 3 – 10, z wyłączeniem ust. 5 stosuje się odpowiednio do 
odbioru częściowego. 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), 
o którym mowa w §6 ust. 1, tj. ................... zł w formie  ............................................................  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 
terminach: 
1) 70% tj. ……...zł wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30% tj…………. ..zł wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za 

wady. 

§ 10 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, 
2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 
umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami 
Zamawiającego  

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
1)  nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 

30 dni od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 
2)  odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru, 
3)  zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

3)  w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2), Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, 

4)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 
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Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym 
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 
umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 
podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

§ 11 

PODWYKONAWCY  1 
 
1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy zobowiązuje się do zawarcia umowy z 

podwykonawcami: 
- …………………………………… w zakresie .................................................................... 
- …………………………………… w zakresie .................................................................... 
- …………………………………… w zakresie .................................................................... 
2. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne. 
3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o realizację części zamówienia w podwykonawstwie 

zastosowanie znajduje następująca procedura: 
1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 
przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

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

3) Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2 pzp (tj. w terminie 14 
dni), zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane: 
a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 2 (dłuższy niż 

30 dni), 
4) Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez zamawiającego.  

5) 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,  

6) Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, tj w terminie 14 dni 
zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w pkt 3 lit a) i b),  

7) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy 
przez zamawiającego 

8) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 
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przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

9) W przypadku, o którym mowa w pkt 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w pkt. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

10) Przepisy pkt 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
4. Przy zafakturowaniu robót lub usług, w których zakres wchodzą roboty lub usługi wykonane 

przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest w pierwszej kolejności uregulować 
zobowiązania wobec podwykonawcy i uzyskać oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu 
tych zobowiązań. Podstawą do wystawienia faktury VAT Zamawiającemu stanowi oświadczenie 
podwykonawcy , o którym mowa powyżej oraz podpisany bez uwag protokół odbioru. Termin 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż termin płatności ustalony dla 
Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy najpóźniej w 
dniu dostarczenia faktury. 

5. Nie dostarczenie przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 skutkuje 
wstrzymaniem przez Zamawiającego zapłaty części faktury w kwocie należnej podwykonawcy do 
momentu otrzymania tych dokumentów przez Zamawiającego.  

6. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania 
uchybienia i zaniedbania przedstawionych przez siebie podwykonawców i jego pracowników w 
takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy. 

7. Podwykonawca oświadczy, że roboty budowlane są wykonywane przy zastosowaniu materiałów 
(urządzeń itp.), dla których podwykonawca posiada prawo własności , i że prawo to nie jest 
obciążone prawami osób trzecich oraz , że nie toczy się w związku z tym żadne postępowanie 
sądowe lub egzekucyjne. 

8. Zgodnie z art. 143c ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje bezpośredniej 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
zamówienia na roboty budowlane. 

 
 
1    W przypadku braku udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia § 11 otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca wykona całość zamówienia siłami własnymi bez udziału podwykonawców. 

 

§ 12 

1. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego 
podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe 
potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a 
podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą. Przy zafakturowaniu robót lub usług, w których 
zakres wchodzą roboty lub usługi wykonane przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest w 
pierwszej kolejności uregulować zobowiązania wobec podwykonawcy i uzyskać oświadczenie 
podwykonawcy o uregulowaniu tych zobowiązań. Podstawą do wystawienia faktury VAT 
Zamawiającemu stanowi oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa powyżej oraz podpisany 
bez uwag protokół odbioru. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy 
niż termin płatności ustalony dla Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
oświadczenie podwykonawcy najpóźniej w dniu dostarczenia faktury. Niedostarczenie przez 
wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 skutkuje wstrzymaniem przez Zamawiającego 
zapłaty części faktury w kwocie należnej podwykonawcy do momentu otrzymania tych 
dokumentów przez Zamawiającego.  
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2. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty 
przedstawić Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną 
podwykonawcom.  

3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, wobec których Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
niniejszego zamówienia.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający informuje o terminie 
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

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

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

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

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się 
zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.  

9. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy.  

10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi 
podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie iż Zamawiający ma prawo wglądu w 
dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania 
na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia. 

§ 13 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono 
w § 2 ust. 2 niniejszej umowy);  

2) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto;  
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3) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień opóźnienia;  

4) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 % 
wynagrodzenia umownego brutto;  

5) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto;  

6) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty celem 
dostosowania do wyżej określonego terminu – w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego 
brutto;  

7) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad;  

8) W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy lub Podwykonawcy z obowiązku zatrudnienia 
osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia opisanego w § 5 ust. 2 na 
umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, Wykonawca będzie zobowiązany do 
zapłacenia kary umownej w wysokości  1 500,00 zł miesięcznie, od każdego niezatrudnionego 
pracownika na umowę o pracę.   

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn      
zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.  

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w 
terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty.  

4. Strony dopuszczają możliwość potrącania kar umownych z należności przysługującej Wykonawcy 
z tytułu niniejszej umowy i na tę czynność Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 
poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

 
§ 14 

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 
……. miesięcy od dnia odbioru końcowego.  

2. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi 
udzielonej przez niego gwarancji.  

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 
terminie 7 roboczych dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez 
Zamawiającego. W takim wypadku okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.  

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, 
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiający może zlecić 
usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą 
pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 
wykonania umowy.  

§ 15 

Zmiana umowy 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Warunki zmiany określa SIWZ. 
 

§ 16 



Nr zamówienia: ZP.271.4.2017.IBK 

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych    w wyniku realizacji 
niniejszej umowy. 

§ 17 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd miejsca 

wykonywania umowy.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Prawo zamówień 

publicznych,  Prawo budowlane, ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych  oraz 
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 
§ 18 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze  dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 
 

1)  Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 

2)  SIWZ - załącznik nr 2, 

 
 
                 ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA:  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
…………………………………………… 
            Kontrasygnata Skarbnika 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


