Zn. spr.: S.270.10.2020

Skarb Państwa
Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Złoty Potok
ul. Kościuszki 2, Złoty Potok
42-253 Janów

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pn. Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 19 w Leśnictwie Siedlec etap III

Złoty Potok, 2020-12-30

ZATWIERDZIŁ:
Nadleśniczy mgr inż. Andrzej Krzypkowski

I.

INFORMACJE OGÓLNE I PORZĄDKOWE
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.
Zamawiającym jest:
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Złoty Potok
reprezentowane przez mgr inż. Andrzeja Krzypkowskiego – Nadleśniczego
siedziba Nadleśnictwa:
ul. Kościuszki 2 Złoty Potok
42-253 Janów
tel.: 34/329 11 70, faks: 34/329 11 71
http://www.zlotypotok.katowice.lasy.gov.pl/
e-mail: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl

II.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów.
1. Z Zamawiającym można porozumiewać się pisemnie, na adres:
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Złoty Potok
ul. Kościuszki 2 Złoty Potok
42-253 Janów
2. Oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się e-mailem na adres
zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl.
3. Ofertę oraz ewentualne uzupełnienia oferty składa się wyłącznie w formie pisemnej.
4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Marek Szostak – Sekretarz Nadleśnictwa; email: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl;
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.30, z wyłączeniem dni wolnych od pracy

III.

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.
1. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania umieszczane będą na stronie
internetowej Zamawiającego:
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_zloty_potok/zamowienia_publiczne
2. Adres e-mail na który Zamawiający dopuszcza przesyłanie wiadomości to:
zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl

IV.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać do dnia 15.01.2021 r. do godziny 10:00 na adres:

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Złoty Potok
ul. Kościuszki 2 Złoty Potok
42-253 Janów
Sekretariat, pok. Nr 1
2. Oferty zostaną otwarte w dniu 15.01.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, w pok. Świetlica
Nr 10
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
V.
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania polegającego na przebudowie drogi leśnej
pożarowej nr 19 w Leśnictwie Siedlec o długości około 1,74 km na działkach nr 876; 877; 885; 878; 879; 880;
886; 887; 889.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) Roboty przygotowawcze
 roboty pomiarowe
 mechaniczne karczowani pni znajdujących się w obszarze opracowania

2.

3.

4.

5.

6.

 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 rozbiórkę istniejących przepustów
2) Roboty ziemne
 wykonanie nasypów pod pobocza
 wykonanie koryta pod mijanki, skrzyżowania i poszerzenia na łukach
3) Podbudowy
 profilowanie i zagęszczenie podłoża
 wykonanie warstwy odsączającą z piasku gr. 15 cm pod mijanki, skrzyżowania i poszerzeniach
 wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa
 wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa wraz z zamiałowaniem
4) Odwodnienie
 oczyszczenie istniejącego przepustu śr.0,8m /km1+632/
 wymiana przepustów śr.0,6 m /km 0+585/; śr.0,5 m /km 0+280;0+455/
 oczyszczenie rowu w km 0+280;0+455;0+585;1+632;0+168-0+558;0+585-0+605;1+632-1+667
 wykonanie zbiornika odparowującego w km 0+280
5) Roboty wykończeniowe
 plantowanie, profilowanie i zagęszczanie poboczy gruntowych
 demontaż i montaż szlabanów -2 szt.
Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia
określają:
 dokumentacja projektowa – załącznik nr 8 do SIWZ,
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr 9 do SIWZ,
 przedmiary robót – załącznik Nr 10 do SIWZ.
Wykonawca musi ponadto wykonać obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót oraz inwentaryzację
powykonawczą.
Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa
firmy, lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania
parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących produkt - dopuszcza
rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji.
Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie
gorszymi od wymaganych, a znajdującymi się w dokumentacji.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy PZP), Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.
W przypadku zaoferowania produktów równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych,
Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić oferowane produkty lub techniki wykonania robót
budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę
porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań
wskazanych w dokumentacji postępowania, a także uzyskać stosowną zgodę projektanta.
Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonane roboty budowlane i materiały wykorzystane do realizacji
zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót.

CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
V.
VI.

Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: do 28 maja 2021 roku.
Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
VII.

Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczba
części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub
zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone
jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.
Wykonawca zobligowany jest złożyć ofertę na całość zamówienia.

VIII.

Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a, w szczególności:
a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o
których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań
c) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby wszystkie osoby wykonujące prace
fizyczne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określone w przedmiarze robót, których wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do
zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie
dotyczy sytuacji w której Wykonawca lub podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np.
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej) ustawy z dnia 2 lipca
2004r. o swobodzie działalności gospodarczej).
Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w części IX ust. 1 SIWZ,
w szczególności poprzez przedstawienia Zamawiającemu dokumentów wymienionych w § 9 umowy.

1.

2.

IX.

Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia na roboty
budowlane przez Wykonawcę.

X.

Informacja o podwykonawcach.
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wzór oświadczenia o
podwykonawcach stanowi załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy).
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich
zmianach tych danych w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowanych.
3. Zamawiający może żądać informacji dotyczących dostaw, innych usług lub zamówień od dostawców
uczestniczących w realizacji zamówienia na roboty budowlane.
4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym
mowa w art. 25a.1 (do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym przez Zamawiającego; informacje stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu), lub oświadczenia
lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy. Oświadczenie
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia części
zamówienia podwykonawcy. Te same zasady stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 (Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo o roboty budowlane oraz o podwykonawstwo, których
przedmiotem są dostawy lub usługi, zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do
SIWZ.
9. Umowy zawierane z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, w zakresie ewentualnej konieczności
bezpośredniej zapłaty o której mowa w art. 143c PZP, muszą zawierać ograniczenie w tym zakresie do
kwoty wynagrodzenia jaką za dane prace przewiduje umowa pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

XI.

WARUNKI
Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
i. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika ta z
odrębnych przepisów;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
ii. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
w wysokości co najmniej 300 000,00 zł;
iii. zdolności technicznej lub zawodowej;
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia o
wartości nie niższej niż na kwotę 130 000,00 zł brutto (sto trzydzieści tysięcy złotych) każde,
polegające na budowie/przebudowie/remoncie/konserwacji dróg wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty 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 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.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na
podstawie załączonego do oferty oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
 dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, dlatego też
Wykonawca musi wykazać osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialną 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 tj.: jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą

2.
3.

4.

5.

6.
7.

XII.

1.
2.

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, zgodnie z
przepisami ustawy - Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do
pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu, z aktualną przynależnością do właściwej
izby samorządu zawodowego;
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na
podstawie załączonego do oferty oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do
SIWZ.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 PZP.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 1.2) c), nie potwierdzają
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ustawy.
Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12÷23 ustawy PZP.
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 PZP. Zamawiający
wykluczy Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259
i 1844);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy
PZP z:
a) Zamawiającym,

4)

5)
6)
7)
8)
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b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP,
chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż
przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z
Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 złotych;
który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenia są zawarte w załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
a) nie podlega wykluczeniu (załącznik Nr 3 do SIWZ)
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik Nr 4 do SIWZ)
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, znajdującym się w załączniku nr 3 do SIWZ.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach. Informacje zawarte w
oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że podmiot na zasoby którego powołuje się
Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu (załącznik Nr 3 do SIWZ)
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik Nr 4 do SIWZ)
4. Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia oświadczeń zawartych w załącznikach Nr 3 i 4 do
SIWZ dotyczących prawdziwości podanych przez niego informacji.
5. 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:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 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
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wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; wykaz stanowi załącznik Nr 11 do SIWZ;
2) wykazu 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; wykaz stanowi załącznik Nr 12 do SIWZ;
3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 13 do SIWZ.
UWAGA! Oświadczenie musi być złożone w formie pisemnej, a dowody w oryginale bądź
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (lub osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, każdy z nich składa odrębne oświadczenie. W przypadku jeśli Wykonawca złoży
ww. oświadczenie wraz z ofertą wskazując, że nie należy do grupy kapitałowej z
Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie
należy do żadnej grupy kapitałowej.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
W celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający
może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postepowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia i dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Informacja dotycząca oferty składanej wspólnie, przez kilka podmiotów występujących wspólnie
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum). W takim przypadku
ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców
wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że brak jest podstaw do ich
wykluczenia tj. złożyć stosowne oświadczenie. 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.
2) Warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione przez Wykonawców wspólnie.
3) W przypadku zdolności technicznej lub zawodowej warunek powinien być spełniony przez jednego
z Wykonawców. Zamawiający nie dopuszcza sumowania zdolności technicznej Wykonawców w
celu spełniania warunku.
4) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie należy
przedłożyć wraz z ofertą. UWAGA: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres

umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być złożone w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
5) W przypadku spółki cywilnej, wyznaczanie pełnomocnika nie jest konieczne gdy wszystkie
oświadczenia woli podpisują wszyscy wspólnicy.
6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem
(liderem)/ spółką.
7) Wypełniając formularz „OFERTA”, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w
miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub
pełnomocnika konsorcjum/ spółki lub pełnomocnika spółki.
2. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
XV.
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Wymagania dotyczące wadium.
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 14 000,00 zł (słownie:
czternaście tysięcy złotych, groszy 00/100).
2. Wadium można wnieść w następujących formach:
 w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. nr rachunku
70 2030 0045 1110 0000 0253 2970 – z dopiskiem „Wadium – Przebudowa drogi leśnej pożarowej
nr 19 w Leśnictwie Siedlec etap III”
 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 w gwarancjach bankowych,
 w gwarancjach ubezpieczeniowych,
 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 275 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału w Sekretariacie, pok. Nr
1, od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 730-1430.
4. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.
5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta.
Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną
pieczątką lub czytelny.
6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
8. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie
jedynie w przypadku uznania konta Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium zostanie uznana za odrzuconą.
BADANIE I OCENA OFERT
Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
2. Do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale XIV SIWZ oraz załączniki nr 6 i 7 do
SIWZ (jeżeli dotyczą).
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Ofertę musi podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy czytelnie, bądź zaparafować przy
jednoczesnym użyciu pieczęci imiennej.

5. W przypadku podpisywania oferty przez osobę nieuprawnioną zgodnie z zapisami w dokumentach
rejestrowych do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale
lub kopii poświadczonej notarialnie – przykładowy wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
6. Każda poprawka w ofercie powinna być zaparafowana przez osobę podpisującą ofertę.
7. Zamawiający informuje, iż 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 lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.
86 ust. 4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 143 poz. 1503 ze zm.), które
Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnice przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym
opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.
8. Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu w zaklejonej nienaruszonej kopercie z napisem: Oferta na:
„Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 19 w Leśnictwie Siedlec etap III”.
9. Kopertę należy opatrzyć pieczęcią firmową Wykonawcy oraz adresem i numerami telefonu.
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Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2
Nie dotyczy przedmiotowego zamówienia.

XIX.

Opis sposobu obliczenia ceny.
1. W druku „Oferta” (załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę
brutto, która musi określać całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia.
2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne Wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z
tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie wymagania
niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z
tytułu prawidłowego i terminowego wykonania całości przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszelkie
wymagane przepisami podatki i opłaty. Cena musi też uwzględniać ryzyko wzrostu kosztów realizacji
przedmiotu zamówienia.
3. Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, że całość materiałów oraz środków technicznych
niezbędnych do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca.
4. Podstawę do obliczenia ceny oferty stanowią: dokumentacja projektowa – załącznik nr 8 do SIWZ oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9 do SIWZ.
Przedmiar robót (załącznik nr 10 do SIWZ) służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej na
wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze.
Wykonawca przed złożeniem oferty winien sprawdzić i ustalić we własnym zakresie ilości robót.
5. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku.
6. Cena podana w formularzu oferty winna być ceną stałą (ryczałtową) w całym okresie realizacji
przedmiotu zamówienia.
7. Przygotowując ofertę Wykonawcy powinni szczegółowo zapoznać się z dokumentacją projektową oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Skalkulowana cena oferty jest
ceną ryczałtową, w której to Wykonawca ma ująć wszelkie koszty: materiałów, robocizny, sprzętu do
osiągnięcia zamierzonego efektu, oraz innych niezbędnych prac, działań i czynności, do realizacji
przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Wykonawcy winni zapoznać się z rzeczywistymi
warunkami i zakresem robót przy realizacji przedmiotu zamówienia i uwzględnić je w wycenie.
8. W cenie należy uwzględnić ponadto obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót oraz koszt
inwentaryzacji powykonawczej.

XX.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z
obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od
najważniejszego do najmniej ważnego.

1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
zgodnie z art. 24 aa ustawy.
2. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert – zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy.
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty
ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona – zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.
3. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert:
C – Wartość brutto całości zamówienia (cena oferty): 60%
G – Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane i materiały wykorzystane do realizacji
zamówienia: 40%
4. Sposób oceny ofert: Ofertom zostaną przyznane punkty wg wzoru:
P=C+G
gdzie:
P – łączna liczba punktów
C – liczba punktów w kryterium „Cena”
G – liczba punktów w kryterium „Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane i
materiały wykorzystane do realizacji zamówienia”
Sposób oceny oferty w kryterium „Wartość brutto całości zamówienia (cena oferty)”:
C = (najniższa cena spośród badanych ofert) : (cena oferty badanej) * 60
Sposób oceny oferty w kryterium „Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane i
materiały wykorzystane do realizacji zamówienia”:
Ofertom zostaną przyznane punkty w następujący sposób:
 za 36 miesięcy oferta otrzyma 0 pkt. (G =0 pkt)
 za 48 miesięcy oferta otrzyma 20,00 pkt. (G =20,00 pkt)
 za 60 miesięcy oferta otrzyma 40,00 pkt. (G =40,00 pkt)
UWAGI
1) Punktacja w tym kryterium zostanie przyznana tylko za wskazane powyżej okresy udzielanej
gwarancji.
2) W przypadku zaoferowania okresu gwarancji poniżej 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP.
3) Zamawiający wymaga, aby w treści oferty (formularz OFERTA załącznik nr 1 do SIWZ)
Wykonawcy wskazali okres gwarancji zgodnie z wartościami wskazanymi powyżej. W przypadku,
jeśli Wykonawca wskaże inną wartość niż określone przez Zamawiającego powyżej, jednak
mieszczące się w przedziałach:
a) od 37 do 47 miesięcy;
b) od 49 miesięcy do 59 miesięcy;
c) powyżej 61 miesięcy
Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Długość okresu gwarancji na wykonane roboty
budowlane i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia” traktując je jak wartości wskazane w
ust. 4, np. 61 miesięcy zostanie potraktowane jak 60 miesięcy i oferta otrzyma 40 pkt.
Jeśli w formularzu OFERTA Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że
Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji 36 miesięcy. Ofercie zostanie przyznane 0 punktów
w kryterium „Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane i materiały wykorzystane
do realizacji zamówienia” – G=0 pkt
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę w zakresie wskazanych
kryteriów (największą ilość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
XXI.

Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a.

Nie dotyczy.
UMOWA
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktowania się z Zamawiającym w terminie 2 dni
roboczych od daty powiadomienia o wyborze w celu uzgodnienia ostatecznej treści umowy i
ustalenia terminu zawarcia umowy.
2. Przed zawarciem umowy dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia, jeżeli
wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty,
a która spowodowałaby, że doszłoby do zawarcia umowy o świadczenie niemożliwe. Zmiany
sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie,
które były oceniane w toku postępowania.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu kosztorys, z
podziałem na części (jak załączony przedmiar) z którego wynikać będzie cena ofertowa. Kosztorys
należy opracować tzw. metodą szczegółową. Do kosztorysu należy załączyć zestawienie
materiałów i urządzeń użytych do realizacji zamówienia.
4. Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu
uprawnienia budowlane osób, które będą pełniły funkcję kierownika budowy/kierownika robót oraz
potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
5. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy o którym mowa w punkcie XXIV SIWZ.
6. Uchylanie się od obowiązków, o których mowa powyżej Zamawiający będzie traktował jak odmowę
podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie (art. 46 ust. 5 pkt 1 Pzp).

XXII.

XXIII.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
2.
3.

4.
5.
6.

7.

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (brutto)
podanej w ofercie.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione wg wyboru Wykonawcy w jednej lub
w kilku następujących formach:
1) w pieniądzu,
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w pieniądzu, kwota zabezpieczenia zostanie
wpłacona przez niego przelewem na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
Zabezpieczenia wniesione w formach niepieniężnych:
- zostanie wystawione z terminem ważności na cały okres obowiązywania umowy,
- musi zawierać zapis, że wezwanie do zapłaty może być doręczone do Gwaranta/Poręczyciela w
terminie do 30 dni od dnia ostatecznego terminu realizacji umowy.
LUB
Zabezpieczenie zostanie wystawione z terminem ważności o 30 dni dłuższym niż termin obowiązywania
umowy.
W przypadku niezakończenia realizacji zamówienia w terminie określonym w SIWZ obowiązek
zabezpieczenia należytego wykonania umowy trwa do dnia rzeczywistego wykonania zamówienia
stwierdzonego protokołem odbioru bez uwag.

8.

Zabezpieczenie wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w Sekretariacie, pok. Nr 1, od
poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 730-1430. Z treści gwarancji (poręczenia) musi
jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez
upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w
sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny.
9. Strony postanawiają, że 70 % zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu zostanie zwrócone w terminie
30 dni od dnia rzeczywistego wykonania zamówienia stwierdzonego protokołem odbioru bez uwag.
10. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z rękojmi za wady na wykonanie robót budowlanych i będzie
zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
11. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formach niepieniężnych Wykonawca najpóźniej w dniu
zgłoszenia gotowości do odbioru robót wniesie równowartość 30% wartości zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na rzecz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i będzie zwrócone nie
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
XXIV.

1.
2.

3.
4.
5.

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający
wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy,
tylko w przypadkach określonych w dziale IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz
zmian określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, a która spowodowałaby, że świadczenie stałoby się niemożliwe.
Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia dopuszcza możliwość istotnych zmian
postanowień zawartych w niniejszej umowie. W szczególności zmiany mogą dotyczyć przedmiotu
zamówienia, terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia, osób odpowiedzialnych za
realizację umowy, gdy:
nastąpiła zmiana przepisów prawnych w tym zmiany stawki podatku VAT,
nastąpiły sytuacje niezależne od stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, powodującej
konieczność wprowadzenia zmian do umowy, w tym terminu wykonania. Wykonawca jest zobowiązany
niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej. Przez siłę wyższą
Zamawiający rozumie zmiany warunków atmosferycznych w szczególności:
 klęski żywiołowe,
 wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od
typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót
budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń,
dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie
polskim;
gdy potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmian natury technicznej, w tym zmian
dokumentacji projektowej,
nastąpiła zmiana/wprowadzenie podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po
akceptacji Zamawiającego;
przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania zamówienia danych,
zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,
prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, co uniemożliwia terminowe
zakończenie realizacji przedmiotu umowy.

8) nastąpiło podpisanie przez strony aneksu do umowy i dokonano zmiany treści niniejszej umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 PZP, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 144
ust.1 pkt. 2 PZP i zlecenia Wykonawcy wykonania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających
poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) o ile wykonanie tych robót
wpływa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć
termin zakończenia wykonania umowy o okres wynikający z konieczności wykonania zleconych
Wykonawcy „ dodatkowych robót budowlanych”,
9) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie
niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim
przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego
wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań
lub ekspertyz),
10) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być
zastąpione innymi materiałami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający
mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności
mogą postanowić o zmianie materiałów, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.
11) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego
Wykonawca realizuje roboty budowlane, które uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z
założonym terminem. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia robót
budowlanych o okres wynikający i uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie
budowlanym,
12) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony
Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego,
13) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami. W takim
przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego
wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym,
14) wystąpią istotne wady dokumentacji projektowej, których usuniecie wstrzymuje wykonywanie robót.
Taka sytuacja winna być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku strony
mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju
spowodowanego koniecznością usunięcia wad dokumentacji projektowej.
15) wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo
zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie
przewidzianym w umowie. Taka sytuacja winna być udokumentowana stosownymi protokołami
podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez
Zamawiającego. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy
okresowi przerw lub przestoju.
6.
W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP, w
związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP ustala się następujące
zasady postępowania:
1) rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt.
2 PZP może nastąpić po podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniającego niniejszą
umowę w tym zakresie.
2) podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej będzie protokół konieczności
potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez strony umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji . Protokół konieczność, o którym mowa
w zdaniu pierwszym musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o
których mowa w art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP.
3) Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie „dodatkowych robót budowlanych”
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych

7.

8.

XXV.

na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP będzie kosztorys ofertowy szczegółowy przygotowany przez
Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik
do aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej.
4) Kosztorys ofertowy szczegółowy, o którym mowa w pkt 3) powyżej zostanie opracowany przez
Wykonawcę w oparciu o następujące założenia:
a) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych w kosztorysie ofertowym szczegółowym, o którym
mowa w pkt 3) powyżej będą nakłady publikowane w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W
przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych
(KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do
określenia nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym szczegółowym będzie
kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego,
b) Dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w kosztorysie szczegółowym ofertowym, o którym
mowa w pkt 3) powyżej zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki (R, M, S, Ko i Z) z ostatnich
publikowanych zeszytów Sekocenbud;
c) dla określenia ceny materiałów i sprzętu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud Wykonawca
przedstawi cenę opartą na danych wynikających z przeprowadzonego przez Wykonawcę
rozeznania rynku i zatwierdzoną przez Zamawiającego;
d) rozliczenie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy
(przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP,
zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen
określonych w kosztorysie ofertowym szczegółowym o którym mowa w ust. 5 pkt 4a) powyżej
stanowiącym załącznik do aneksu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1) powyżej.
Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do
drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i uzasadnienie. Zamawiający powyżej przewidział
katalog zmian na które może wyrazić zgodę, powyższe nie stanowi jednak zobowiązania do wyrażenia
takiej zgody.
Ewentualne zmiany o których mowa powyżej mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich
negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony umowy.
INFORMACJE DODATKOWE
Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl
Strona internetowa Zamawiającego: http://www.zlotypotok.katowice.lasy.gov.pl/

XXVI.

Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art.
39-46 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP).

XXVII.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

XXVIII.

Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXIX.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy. Środki ochrony prawnej wskazane są w dziale VI ustawy PZP,
„Środki ochrony prawnej”.

XXX.

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, jeżeli
Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień.

XXXI.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga
lub dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXXII.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

XXXIII.

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXXIV.

Ochrona danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skarb Państwa PGL LP, Nadleśnictwo Złoty Potok,
ul. Kościuszki 2 Złoty Potok, 42-253 Złoty Potok, tel.: 34 329 11 70 faks: 34 329 11 71, e-mail:
zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

XXXV.

Załączniki do SIWZ:
Nr 1
- Formularz oferta – wzór
Nr 2
- Pełnomocnictwo – wzór

Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6

-

Nr 7
Nr 8
Nr 9
Nr10
Nr 11
Nr 12
Nr 13

-

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Projekt umowy
Dokument dotyczący w szczególności: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym
podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia –
wzór.
Informacja o podwykonawcach
Dokumentacja projektowa
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Przedmiar robót
Wykaz robót – wzór
Wykaz osób – wzór
Oświadczenie – grupa kapitałowa.

Załącznik nr 1 do SIWZ

……………...............……………..…
pieczęć firmowa Wykonawcy
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Złoty Potok
ul. Kościuszki 2 Złoty Potok
42-253 Janów
OFERTA
Nazwa Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:
REGON:
NIP:
Internet http://
e-mail:
numer kierunkowy:
Tel.
Nr konta:
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 19 w
Leśnictwie Siedlec etap III” oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę:
Cena netto (zł)

Podatek VAT (zł)

Wartość brutto (zł)

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Świadomi faktu odpowiedzialności karnej na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks
Karny, oświadczamy, że:
1. Oświadczamy, że jesteśmy mikro / małym / średnim / dużym przedsiębiorcą * (niepotrzebne skreślić ).
2. Na wykonane roboty budowlane i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia udzielimy …….
miesięcy gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego robót (nie mniej niż 36).
UWAGA: Zamawiający wymaga 36 lub 48 lub 60 miesięcy gwarancji.
3. Oświadczamy, iż roboty wykonamy w terminie określonym w SIWZ.
4. Oświadczamy, że wszystkie osoby wykonujące prace fizyczne w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia określone w przedmiarze robót są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
5. Jesteśmy odpowiedzialni z tytułu rękojmi za wady przez okres 5 lat licząc od daty odbioru końcowego
robót.
6. Oświadczamy, że cena oferty uwzględnia wszystkie należne nam elementy wynagrodzenia wynikające z
tytułu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
7. Zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do rzetelnego skalkulowania naszej oferty.
8. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załączonymi do nich
dokumentami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
9. Akceptujemy projekt umowy załączony do SIWZ i zobowiązujemy się do zawarcia umowy z tak
określonymi warunkami w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
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10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu
ostatecznego terminu składania ofert.
11. Wykonaliśmy zgodnie z przepisami budowlanymi i prawidłowo ukończyliśmy w ciągu ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie roboty spełniające wymagania SIWZ.
12. Dysponujemy odpowiednią osobą zgodnie z wymaganiami SIWZ.
13. Osoba, którą dysponujemy posiada uprawnienia budowlane w wymienionej specjalnościach i należy do
okręgowej izby samorządu zawodowego.
14. W przypadku wyboru naszej oferty kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień
budowlanych i przynależenie do samorządu zawodowego tej osoby zostaną przekazane przed
zawarciem umowy na wykonanie zamówienia.
15. Posiadamy środki finansowe lub zdolność kredytową zgodnie z wymaganiami SIWZ.
16. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
17. Oświadczamy, że do kontaktów z Zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem
upoważniamy następujące osoby:
............................................................................................ tel. ……………………………
............................................................................................ tel. ……………………………
18. Integralną część złożonej oferty stanowią następujące dokumenty:
1) ……………………………………….…………….…
2) ……………………………………….…………….…
……………………………….………………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ
PEŁNOMOCNICTWO
Dane osoby/ osób uprawnionych do ustanowienia pełnomocnika:
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:

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

Dane reprezentowanego podmiotu:
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………
Udziela się pełnomocnictwa osobie:
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:

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

Imię i nazwisko:
Data urodzenia:

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

Wyżej wymieniona/e osoba/y jest/są umocowana/e do: reprezentowania Wykonawcy, składania wszelkich
oświadczeń woli i wiedzy, w tym do zawarcia umowy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 19 w Leśnictwie Siedlec etap III” przeprowadzanego przez Skarb
Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoty Potok, ul. Kościuszki 2
Złoty Potok, 42-253 Janów.

Miejscowość, data: ……………………………………

………………………………………………………
(Imię, nazwisko, podpis osoby/osób
ustanawiającej pełnomocnika)

Załącznik nr 3 do SIWZ
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 niniejszego postępowania oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………….………………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust.
1 pkt 13-14, 16-20 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 i pieczęć osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy)

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 i pieczęć osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (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 i pieczęć osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
……………………………….………………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

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 niniejszego postępowania oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale XII.1
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
……………………………….………………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w rozdziale XII.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………….., w następującym zakresie: ………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….…………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
……………………………….………………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
……………………………….………………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ
Zn. spr.: S.270.10.2020
UMOWA Nr S.271. … .2021
PROJEKT
zawarta w dniu …………………….. r. w Złotym Potoku pomiędzy:
Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Złoty Potok, ul.
Kościuszki 2 Złoty Potok, 42-253 Janów, zwanym dalej w tekście Zamawiającym (NIP: 573-000-40-07), którego
reprezentuje:
mgr inż. Andrzej Krzypkowski – Nadleśniczy
a
zwanym dalej w tekście Wykonawcą (NIP: ………………), którego reprezentuje
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 19 w Leśnictwie Siedlec etap
III., strony zawarły umowę o następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania polegającego na przebudowie drogi leśnej
pożarowej nr 19 w Leśnictwie Siedlec o długości około 1,74 km na działkach nr 876; 877; 885; 878; 879; 880;
886; 887; 889.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) Roboty przygotowawcze
 roboty pomiarowe
 mechaniczne karczowani pni znajdujących się w obszarze opracowania
 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
 rozbiórkę istniejących przepustów
2) Roboty ziemne
 wykonanie nasypów pod pobocza
 wykonanie koryta pod mijanki, skrzyżowania i poszerzenia na łukach
3) Podbudowy
 profilowanie i zagęszczenie podłoża
 wykonanie warstwy odsączającą z piasku gr. 15 cm pod mijanki, skrzyżowania i poszerzeniach
 wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa
 wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa wraz z zamiałowaniem
4) Odwodnienie
 oczyszczenie istniejącego przepustu śr.0,8m /km1+632/
 wymiana przepustów śr.0,6 m /km 0+585/; śr.0,5 m /km 0+280;0+455/
 oczyszczenie rowu w km 0+280;0+455;0+585;1+632;0+168-0+558;0+585-0+605;1+632-1+667
 wykonanie zbiornika odparowującego w km 0+280
5) Roboty wykończeniowe
 plantowanie, profilowanie i zagęszczanie poboczy gruntowych
 demontaż i montaż szlabanów -2 szt.
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia
określają:
 dokumentacja projektowa – załącznik nr 8 do SIWZ,
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr 9 do SIWZ,
 przedmiary robót – załącznik Nr 10 do SIWZ.
3. Wykonawca musi ponadto wykonać obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót oraz inwentaryzację
powykonawczą..
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4. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy,
lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji postępowania parametrów,
czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących produkt - dopuszcza rozwiązania
równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania
równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych,
a znajdującymi się w dokumentacji.
5. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy PZP), Wykonawca, który powołuje
się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
6. Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia
określają:
1) dokumentacje projektowe – załącznik nr 1 do umowy,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 2 do umowy
3) kosztorys ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 3 do umowy.
7. Wszelkie prace związane z budową wykonane zostaną z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej
dla otaczającego środowiska.
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TERMINY
§2
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w dniu ………………….. r.
Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień ………………….. r.
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 28 maja 2021 r.
Przez termin zakończenia robót strony rozumieją zgłoszenie zgodne z § 13 ust. 4, pod warunkiem odebrania
robót.

WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE
§3
Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości:
Cena netto (zł)
Podatek VAT (zł)
Wartość brutto (zł)
Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
§4
1. Wynagrodzenie określone niniejszą umową jest niezmienne do dnia zakończenia realizacji przedmiotu
umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT podczas obowiązywania niniejszej umowy strony mogą zawrzeć
stosowny aneks.
3. Finansowanie robót nastąpi fakturą końcową, po zakończeniu realizacji całości przedmiotu niniejszej umowy
(po dokonaniu odbioru).
4. Podstawą sporządzenia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy,
podpisany przez komisję odbioru.
5. Warunkiem realizacji faktury końcowej jest przekazanie Zamawiającemu dokumentów zgodnie § 13 ust. 5
umowy oraz dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku nie przedstawienia
przedmiotowych dowodów, Zamawiający wstrzyma się od podpisania protokołu i naliczy kary umowne
zgodnie z § 18.
6. Płatność faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
7. Płatnikiem faktury będzie: PGL LP Nadleśnictwo Złoty Potok, ul. Kościuszki 2 Złoty Potok, 42-253 Janów,
NIP: 573-000-40-07.
8. Ustala się termin płatności prawidłowo wystawionej faktury do 30 dni licząc od daty jej doręczenia do PGL
LP Nadleśnictwo Złoty Potok, ul. Kościuszki 2 Złoty Potok, 42-253 Janów, sekretariat, pokój Nr 1, jednak nie
wcześniej niż po dostarczeniu oświadczeń/dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5.
9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury bez potwierdzenia jej odbioru.
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10. Wykonawca pod rygorem nieważności nie przeniesie wierzytelności stanowiącej wynagrodzenie z tytułu
wykonania niniejszej umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.
11. W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych mogą one zostać zlecone Wykonawcy zamówienia po
przeprowadzonych negocjacjach i zawarciu aneksu do umowy na zasadach określonych w Ustawie Pzp.
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REALIZACJA UMOWY
§5
Wykonawca oświadcza, że dołoży wszelkich starań dla należytej realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją
techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela wskazanego przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wymogów etyki zawodowej mających na celu
ochronę dóbr i interesów Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 zgodnie z dokumentacją
techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlanych, sztuką budowlaną a także z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego,
uzgodnionymi w czasie realizacji przedmiotu umowy.
Wymagania wyszczególnione w choćby jednym przypadku w dokumentach określonych w ust. 4 są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. Wykonawca nie może
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Zamawiającego w celu dokonania odpowiednich poprawek.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie rzędnych wysokości
wszystkich elementów zamówienia zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności na ich dokładność.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę geodezyjną zamówienia.
Przy wykonywaniu robót budowlanych będą stosowane wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie (art. 10 Prawa Budowlanego), które będą zgodne z wymaganiami określonymi w
dokumentacji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z opisem i wpłynie to na jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, Wykonawca zobowiązany będzie do rozebrania
budowli i wykonania robót ponownie na swój koszt.
W razie stwierdzenia niezgodności pomiędzy materiałami zastosowanymi podczas wykonywania robót a
przedstawionymi w kosztorysie ofertowym Zamawiający zażąda zmiany materiałów nie uwzględniając
materiałów wbudowanych.
W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych, będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz
niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do wykonania oznakowania na czas budowy, oraz do
bieżącego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po zakończeniu robót. Oznakowanie nieodzowne
ze względu bezpieczeństwa ma być widoczne w dzień i w nocy.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bezpieczeństwa, porządku, p.poż. i BHP na terenie budowy,
prawidłowej organizacji ruchu, w tym zabezpieczenia bezpieczeństwa pieszych oraz będzie utrzymywać
sprawny sprzęt p.poż.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót lub przez personel zatrudniony na budowie przez Wykonawcę.
Wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawcę do realizacji zamówienia będą odpowiednio
przeszkoleni i posiadać będą wymagane prawem kwalifikacje techniczne.
Dla celów realizacji umowy Wykonawca na własny koszt wykona zaplecze techniczne budowy tj.
1) wykona urządzenia komunikacyjne (drogi tymczasowe, ścieżki);
2) wykona utwardzenie terenu, zadaszenia i inne zabezpieczenia pod ustawienie sprzętu i
urządzeń budowlanych potrzebnych do realizacji budowy;
3) wykona zaplecze socjalno–sanitarne dla pracowników budowy;

Załącznik nr 5 do SIWZ

17.

19.
20.
21.
22.
23.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

4) dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca obowiązany jest dostarczyć w języku polskim (jeżeli dotyczy):
 atesty na zastosowane materiały oraz wyroby budowlane,
 aprobaty techniczne,
 certyfikaty na znak bezpieczeństwa;
 certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami;
 karty gwarancyjne (kopie), oryginały kart Wykonawca winien przekazać zamawiającemu po
upływie terminu gwarancji określonego w § 15 ust. 1;
 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
 dokumentację projektową powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami w 2 egz.
 dokumenty dotyczące utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami itp.
oraz inne dokumenty wymagane Prawem Budowlanym w tym niezbędne do uzyskania pozwolenia na
użytkowanie.
Zamawiający zastrzega sobie w koniecznych przypadkach wynikających z badań i sprawdzeń, prawo
wprowadzenia zmian jakościowych i ilości robót w stosunku niezbędnym dla prawidłowej realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca i jego pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych, które
uzyskaliby w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, na zasadach określonych w przepisach ustawy z
dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla otaczającego
środowiska.
W okresie prowadzenia robót należy stosować zabezpieczenia w celu ochrony wód podziemnych i
powierzchniowych.
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z ograniczeniami wynikającymi z przepisów ochronnych.
§6
Wykonawca na żądanie inspektora nadzoru przedstawi szczegółowe informacje dotyczące materiałów i
odpowiednie aprobaty techniczne stwierdzające przydatność materiałów do celów budowy.
Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione na koszt Wykonawcy z terenu budowy bądź
złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru oraz zastąpione materiałami właściwymi.
Tymczasowo składowane materiały będą zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem – tak by
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę. Wymagania te dotyczą także materiałów powierzonych przez Zamawiającego.
§7
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie ich przebiegu w zakresie prowadzenia robót.
W celu dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne. Na czas
prowadzenia robót budowlanych w pobliżu podziemnych urządzeń technicznych Wykonawca zleci nadzory
branżowe odpowiednim instytucjom.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych urządzeń w czasie trwania robót.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji lub urządzeń
na powierzchni ziemi lub urządzeń podziemnych na terenie objętym robotami. Naprawa uszkodzeń
wykonywana będzie na koszt Wykonawcy.
§8
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Niezależnie od obowiązków wymienionych w powyższych paragrafach umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie
następujące obowiązki szczegółowe:
1) informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru
robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru,
zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a
następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
2) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części Wykonawca zobowiązany jest do ich
naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt własny;
3) informowania inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót w zakresie przełożenia instalacji i
urządzeń technicznych kolidujących z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
4) informowania władz lokalnych o zamiarze rozpoczęcia robót o zakresie określonym w pkt 3 niniejszego
paragrafu;
5) informowania inspektora nadzoru o przypadkowym uszkodzeniu instalacji lub urządzeń oraz współpracy
przy dokonywaniu napraw tych uszkodzeń.
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez udziału podwykonawców.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących
prace fizyczne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określone w przedmiarze robót.
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności
do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. 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 pracę przez Wykonawcę osób wykonujących
wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1)
jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia
jest Wykonawca - oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu Kodeksu pracy;
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się
Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.
2)
jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia
jest podwykonawca - oświadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy;
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się
Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu podwykonawcy.
3)
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia (których
dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wskazane w pkt 1 lub 2 powyżej) wraz z
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL
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pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania; dla osób mających wykonywać te czynności.
4)
zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek
Zatrudnienia, za ostatni okres rozliczeniowy.
5)
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń dokonane w
stosunku do osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia.
Dokument ten powinien być zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników.
- pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W przypadku zmiany składu
osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia,
przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w pkt 1- 5 powyżej, pod rygorem
niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.”
5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia
przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. 2 czynności.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
ALBO
1. Przy pomocy podwykonawcy:……………………………………………. Wykonawca wykona następujące
roboty: …………………………………………………………………………………………………………
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo robót budowlanych, zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu:
1) Projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 14 dni od
dnia przedłożenia projektu pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do projektu, gdy umowa:
a) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż
21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
b) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu, uważać się będzie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiającego.
2) Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane oraz jej zmian w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane w sytuacjach opisanych w ust. 2 pkt 1 lit. a) lub b) w terminie 7 dni od dnia jej
przedłożenia Zamawiającemu. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o
podwykonawstwo, uważać się będzie za akceptację umowy przez Zamawiającego.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości
większej niż 50 000,00 zł.
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Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 4 Zamawiający informuje o tym
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary
umownej.
Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności
postanowienia dotyczące:
1) zakresu powierzonego podwykonawstwa,
2) terminu realizacji przedmiotu umowy,
3) wynagrodzenia i zasad płatności,
4) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tym zastrzeżeniem,
że termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez
wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we
własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, usługodawcy i dostawcy z
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.
W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia od
obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 8, 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.
Przed dokonaniem zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w ust. 8 Wykonawcy przysługuje uprawnienie do
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnej informacji o zamiarze wypłaty
tego wynagrodzenia.
Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag o których mowa w ust. 10, lub od dnia
bezskutecznego upływu terminu na ich zgłoszenie podejmie decyzję zgodnie z art. 143c ust. 5 ww. ustawy.
Płatność dokonania będzie w terminie do 30 dni od podjęcia decyzji.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, usługodawcy
lub dostawcy wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiający dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
Konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy, usługodawcy lub dostawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na
sumę większą niż 5% wartości umowy określonej w §3 ust. 1 może stanowić podstawę do odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego i naliczenia stosownych kar umownych.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub brak działań podwykonawcy jak za własne.
Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcą rozszerzenia odpowiedzialności podwykonawcy za
wady fizyczne na okres nie krótszy od okresu, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za te wady
wobec Zamawiającego.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących prace fizyczne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określone w przedmiarze
robót.
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. 16 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
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b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
19. 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 pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w ust. 16 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia
jest Wykonawca - oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu Kodeksu pracy;
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się
Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.
b) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia
jest podwykonawca - oświadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy;
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się
Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu podwykonawcy.
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia (których
dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wskazane w pkt 1 lub 2 powyżej) wraz z
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL
pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania; dla osób mających wykonywać te czynności.
d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, za
ostatni okres rozliczeniowy.
e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń dokonane w
stosunku do osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia.
Dokument ten powinien być zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników.
- pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W przypadku zmiany składu
osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się Obowiązek
Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca
obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w pkt 1- 5
powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności.”
20. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w ust. 16 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. 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 pracę osób wykonujących wskazane w ust. 16 czynności.
21. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.
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§ 10
Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu budowy, na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za:
1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich
przebywających w rejonie prowadzonych robót,
2) szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego
z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,
3) szkody osobowe i majątkowe wobec osób trzecich,
4) szkody wynikłe z nieterminowego wykonania zadania.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

5.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 11
Ze strony Zamawiającego jego przedstawicielem jest……………………………………………………….
Zamawiający oświadcza, że powołał inspektora nadzoru w osobie …………………. posiadającego
uprawnienia budowlane nr ……………………… wydane przez …………………….. w specjalności
……………… oraz wpis na listę właściwej izby samorządu zawodowego.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………………. posiadającego uprawnienia
budowlane nr ………………. wydane przez …………………….. w specjalności ………………………………..
oraz wpis na listę samorządu zawodowego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy działają w granicach umocowania określonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana osób odpowiedzialnych za realizację niniejszego
zamówienia na osoby o uprawnieniach równoważnych lub przyznanych w szerszym zakresie.
§ 12
Inspektor nadzoru i przedstawiciel Zamawiającego muszą mieć zapewniony w każdym czasie dostęp do
robót oraz wszystkich miejsc, gdzie roboty są przygotowywane lub skąd są pobierane materiały.
Żaden fragment robót, bez zgody inspektora nadzoru, nie może być zakryty lub w inny sposób uczyniony
niedostępnym.
Inspektor nadzoru nie ma prawa zlecać robót zamiennych ani dodatkowych.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem
prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania robót.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym dostępu na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się
ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.
ODBIÓR ROBÓT
§ 13
Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie (wpis w dziennik)
wraz z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.
Odbiór częściowy będzie przeprowadzony niezwłocznie. Odbiorów częściowych dokonuje inspektor
nadzoru i przedstawiciel Zamawiającego.
Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy, o którym mowa w § 1.
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnym powiadomieniem o zakończeniu
przedmiotu umowy. Do powiadomienia Wykonawca dołączy oświadczenie, iż przedmiot umowy został
wykonany zgodnie z dostarczoną dokumentacją z uwzględnieniem wskazówek pisemnych uzgodnień i
poleceń przekazanych mu w trakcie realizacji prac. Zgłaszając roboty do odbioru, Wykonawca doręczy
Zamawiającemu rozliczenie finansowe i rzeczowe robót.
Wykonawca przedłoży do odbioru końcowego (jeżeli dotyczy):
 atesty na zastosowane materiały oraz wyroby budowlane,
 aprobaty techniczne,
 certyfikaty na znak bezpieczeństwa;
 certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami;
 karty gwarancyjne (kopie), oryginały kart Wykonawca winien przekazać zamawiającemu po upływie
terminu gwarancji określonego w § 15 ust. 1;
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 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
 dokumentację projektową powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami w 2 egz.
 dokumenty dotyczące utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami itp.
oraz inne dokumenty wymagane Prawem Budowlanym w tym niezbędne do uzyskania pozwolenia na
użytkowanie.
 oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych zobowiązań finansowych między
Podwykonawcami i Wykonawcą w zakresie robót objętych niniejszą umową.
6. Za dzień powiadomienia o zakończeniu robót objętych przedmiotem umowy uważa się dzień, w którym
Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia oraz złoży kompletne dokumenty, o których mowa w ust. 5 i od
tego dnia, w terminie 10 dni roboczych Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych.
7. Termin zakończenia odbioru nie może być dłuższy niż 5 dni od daty jego rozpoczęcia.
8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru spisany będzie Protokół zawierający wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru jak, też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze usterek i
wad.
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
1) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru do czasu usunięcia tych wad.
2) W przypadku wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:
a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem –
obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i
technicznej,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - odstąpić
od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY
§ 14
Wykonawca jest zobowiązany względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanej roboty
budowlanej przez okres pięciu lat licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
§ 15
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………. miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane i
materiały zastosowane do realizacji umowy.
2. Bieg terminu gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
§ 16
1. W okresie rękojmi terminy usuwania wad nie mogą być dłuższe niż 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy
o wadach - chyba, że technologia robót uniemożliwi usunięcie wad w tym terminie.
2. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny przegląd robót stanowiących przedmiot umowy, który
przeprowadzony zostanie w ciągu 14 dni przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin
na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad przed upływem okresu rękojmi.
3. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
obowiązujących podczas odbioru końcowego.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 17
ZABEZPIECZENIE W FORMIE NIEPIENIĘŻNEJ
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% maksymalnej wartości
robót (brutto) ustalonej w § 3 niniejszej umowy, czyli: ……………… zł w formie
………………………………………………...
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie obowiązuje do dnia rzeczywistego wykonania zamówienia stwierdzonego końcowym
protokołem odbioru bez uwag i zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru
bez uwag.
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4. Wykonawca, najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru robót wniesie równowartość 30% wartości
zabezpieczenia należytego wykonania umowy czyli: ………………….. zł na rzecz zabezpieczenia roszczeń z
tytułu rękojmi za wady.
5. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku określonego w ust. 4 Zamawiającemu przysługuje
prawo:
1) wstrzymania się od podpisania protokołu odbioru końcowego robót do czasu wniesienia zabezpieczenia;
2) wystąpienia do gwaranta wystawiającego gwarancję na pokrycie roszczeń z tytułu należytego wykonania
umowy o wpłatę Zamawiającemu kwoty: ……………… zł na poczet zabezpieczenia roszczeń z tytułu
rękojmi za wady;
3) przejęcia niezapłaconych należności Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy do wysokości
………….. zł na poczet zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
6. Kwota przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych
będzie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
LUB
ZABEZPIECZENIE W FORMIE PIENIĘŻNEJ
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości robót (brutto)
ustalonej w § 3 niniejszej umowy, czyli: ……………… zł w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie obowiązuje do dnia rzeczywistego wykonania zamówienia stwierdzonego końcowym
protokołem odbioru bez uwag.
4. Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia
rzeczywistego wykonania zamówienia stwierdzonego protokołem odbioru bez uwag.
5. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i będzie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
KARY UMOWNE
§ 18
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach:
1) za opóźnienie w wykonaniu określonego w § 1 umowy przedmiotu odbioru w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia zakończenia realizacji
przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 3, jednak nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego
brutto,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak
nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak
nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
4) w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3,
niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,
5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany zgodnie z § 9 ust. 2 niniejszej umowy – każdorazowo w wysokości 5 000,00 zł;
6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany zgodnie z § 9 ust. 3 niniejszej umowy – każdorazowo w wysokości 5 000,00 zł;
7) w przypadku braku przedłożenia zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi w zakresie terminu zapłaty zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 4) niniejszej umowy – każdorazowo w
wysokości 5 000,00 zł;
8) w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku zatrudniania osób wykonujących czynności
opisane w przedmiarze robot na umowę o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary
umownej Zamawiającemu, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3
niniejszej umowy;
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9) w przypadku nie przedstawienia informacji w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 19 Wykonawca
każdorazowo płacić będzie karę w wysokości 2 000,00 zł.
10) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w § 9 ust. 19 lub zmiany
sposobu zatrudnienia osób, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczyć dodatkowo karę
umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 niniejszej umowy;
11) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach:
1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wynagrodzenia
umownego brutto,
2) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po
terminie, w którym odbiór miał być zakończony, jednak nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego
brutto,
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto, z zastrzeżeniem odstąpienia zgodnego z art. 145 ustawy Pzp.
Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
Zastrzeżone powyżej kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych, aż do pełnej wartości poniesionej szkody.
Wykonawca nie może zwolnic się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu nie wykonania
umowy lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, które było następstwem nie wykonania
zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego Podwykonawców lub kooperantów.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności Zamawiającego wobec Wykonawcy.
Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZMIANY W UMOWIE
§ 19
Odstąpienie od niniejszej umowy może nastąpić w przypadkach określonych w dziale IV ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron wymaga
uzasadnienia.
§ 20
1. Oprócz sytuacji określonych przepisami kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni z winy Wykonawcy,
d) wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, usługodawcy lub dostawcy, lub konieczność dokonania
bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wartości umowy.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej
przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.
2. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
1) W terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
której winy odstąpiono od Umowy.
3) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni, usunie z budowy oraz zaplecza urządzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.
3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany
jest do:
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a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty które zostały wykonane
do dnia odstąpienia,
b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
1.
2.
3.
4.

§ 21
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, tylko w
przypadkach określonych w dziale IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz zmian określonych
w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, a która spowodowałaby, że świadczenie stałoby się niemożliwe.
Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia dopuszcza możliwość istotnych zmian
postanowień zawartych w niniejszej umowie. W szczególności zmiany mogą dotyczyć przedmiotu
zamówienia, terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia, osób odpowiedzialnych za realizację
umowy, gdy:
1) nastąpiła zmiana przepisów prawnych w tym zmiany stawki podatku VAT,
2) nastąpiły sytuacje niezależne od stron umowy lub w przypadku działania siły wyższej, powodującej
konieczność wprowadzenia zmian do umowy, w tym terminu wykonania. Wykonawca jest zobowiązany
niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej. Przez siłę wyższą
Zamawiający rozumie zmiany warunków atmosferycznych w szczególności:
 klęski żywiołowe,
 wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od
typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót
budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń,
dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie
polskim;
3) gdy potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmian natury technicznej, w tym zmian
dokumentacji projektowej,
4) nastąpiła zmiana/wprowadzenie podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po
akceptacji Zamawiającego;
5) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
6) zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania zamówienia danych,
zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,
7) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, co uniemożliwia terminowe
zakończenie realizacji przedmiotu umowy.
8) nastąpiło podpisanie przez strony aneksu do umowy i dokonano zmiany treści niniejszej umowy na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 PZP, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 144
ust.1 pkt. 2 PZP i zlecenia Wykonawcy wykonania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających
poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) o ile wykonanie tych robót
wpływa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć
termin zakończenia wykonania umowy o okres wynikający z konieczności wykonania zleconych
Wykonawcy „ dodatkowych robót budowlanych”,
9) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie
niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim
przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego
wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań
lub ekspertyz),
10) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być
zastąpione innymi materiałami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający
mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności
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mogą postanowić o zmianie materiałów, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji
przedmiotu niniejszej umowy.
Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego
Wykonawca realizuje roboty budowlane, które uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z
założonym terminem. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia robót
budowlanych o okres wynikający i uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie
budowlanym,
wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony
Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego,
wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami. W takim
przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego
wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym,
wystąpią istotne wady dokumentacji projektowej, których usuniecie wstrzymuje wykonywanie robót.
Taka sytuacja winna być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku strony
mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju
spowodowanego koniecznością usunięcia wad dokumentacji projektowej.
wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo
zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie
przewidzianym w umowie. Taka sytuacja winna być udokumentowana stosownymi protokołami
podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez
Zamawiającego. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy
okresowi przerw lub przestoju.
W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP, w
związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP ustala się następujące
zasady postępowania:
1) rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1
pkt. 2 PZP może nastąpić po podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniającego
niniejszą umowę w tym zakresie.
2) podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej będzie protokół konieczności
potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez strony
umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokół konieczność, o
którym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały
przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP.
3) Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie „dodatkowych robót budowlanych”
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego)
udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP będzie kosztorys ofertowy szczegółowy
przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys
stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej.
4) Kosztorys ofertowy szczegółowy, o którym mowa w pkt 3) powyżej zostanie opracowany przez
Wykonawcę w oparciu o następujące założenia:
a) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych w kosztorysie ofertowym szczegółowym, o
którym mowa w pkt 3) powyżej będą nakłady publikowane w Katalogach Nakładów
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi
Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach
KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie
ofertowym szczegółowym będzie kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiającego,
b) Dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w kosztorysie szczegółowym ofertowym, o
którym mowa w pkt 3) powyżej zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki (R, M, S, Ko i Z) z
ostatnich publikowanych zeszytów Sekocenbud;

Załącznik nr 5 do SIWZ
c)

6.

7.

dla określenia ceny materiałów i sprzętu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud
Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających z przeprowadzonego przez
Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez Zamawiającego;
d) rozliczenie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2
PZP, zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót na podstawie
kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według
niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym szczegółowym o którym mowa w ust. 5
pkt 4a) powyżej stanowiącym załącznik do aneksu, o którym mowa w ust. 5 pkt 1) powyżej.
Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do
drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i uzasadnienie. Zamawiający powyżej przewidział
katalog zmian na które może wyrazić zgodę, powyższe nie stanowi jednak zobowiązania do wyrażenia
takiej zgody.
Ewentualne zmiany o których mowa powyżej mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich
negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony umowy.

INFORMACJE OGÓLNE I PORZĄDKOWE
§ 22
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skarb Państwa PGL LP, Nadleśnictwo Złoty Potok,
ul. Kościuszki 2 Złoty Potok, 42-253 Złoty Potok, tel.: 34 329 11 70 faks: 34 329 11 71, e-mail:
zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
§ 23
Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:
1.
Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa,

Załącznik nr 5 do SIWZ
2.
3.

Załącznik nr 2 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy.

§ 24
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy podlegają pod orzecznictwo właściwego dla Zamawiającego
sądu powszechnego.
§ 25
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
zamówień publicznych i ustawy Prawo Budowlane.
§ 26
Niniejszą umowę sporządza się w 2 jednobrzmiących egz., w tym 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla
Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 6 do SIWZ
WZÓR
(wymagany do złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą – jeżeli dotyczy)
PISEMNE ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU do oddania do dyspozycji WYKONAWCY niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania niniejszego zamówienia
Nazwa i adres Wykonawcy
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres PODMIOTU składającego zobowiązanie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Będąc należycie upoważnionym do reprezentowania podmiotu składającego zobowiązanie oświadczam/y, że
oddaje/my do dyspozycji WYKONAWCY dostępne zasoby w zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………, dn. ………………

…………………..……………………………………….
(Pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy składającego
zobowiązanie o udostępnianiu zasobów)

Załącznik nr 7 do SIWZ
WZÓR
(wymagany do złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą – jeżeli dotyczy)
……………………………………..
pieczęć adresowa Wykonawcy
INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Lp.

Nazwa podwykonawcy i adres

Zakres realizowanych robót

1

2

3

Etc.

……………………, dn. ………………

…………………..……………………………………….
(Pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 11 do SIWZ

(wymagany do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej)
……………………………………..
pieczęć adresowa Wykonawcy
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH – DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 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.
Oświadczamy, iż wykonaliśmy zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyliśmy w ciągu
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, co najmniej dwie roboty o wartości robót nie niższej niż 130.000,00 zł brutto (sto trzydzieści tysięcy
złotych) każda, polegające na budowie/ przebudowie remoncie/ konserwacji dróg.

Termin wykonania
Lp.

Rodzaj robót

Wartość
robót

Od
(dzieńmiesiąc-rok)

Do
(dzieńmiesiąc-rok

Miejsce
wykonania

Podmiot, na rzecz
którego roboty
zostały wykonane

1
2
Etc.

UWAGA: Do oferty należy dołączyć dowody dotyczące wykonanych robót, określające, czy roboty te zostały
wykonane należycie, w szczególności, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone.
Dowodami są: referencje bądź inne dokumenty 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.

……………………, dn. ………………
…………………..……………………………………….
(Pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 12 do SIWZ
(wymagany do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej)
……………………………………
pieczęć adresowa Wykonawcy
WYKAZ OSÓB, ODPOWIEDZIALNYCH ZA KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI
Lp.

Nazwisko
i imię

Zakres
wykonywany
ch czynności

Kwalifikacj
e
zawodowe

Uprawnieni
a (numer)

Doświadczeni
e

Wykształceni
e

Podstawa do
dysponowani
a

1

2

3
Oświadczamy, iż ww. osoby posiadają uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności i należy do okręgowej
izby samorządu zawodowego.

* - Podstawą dysponowania może być: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o współpracy
itd.
W przypadku, gdy podstawą dysponowania nie jest umowa o pracę, zlecenie lub dzieło itd. do oferty należy
dołączyć zobowiązanie, o którym mowa w art. 22a ustawy PZP.

……………………, dn. ………………
…………………..……………………………………….
(Pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 13 do SIWZ

(Oświadczenie wymagane do złożenia w ciągu 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP).
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam/y, że reprezentowany przeze mnie podmiot*:
nie należy do grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z żadnym z
Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu;
należy do grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z następującymi
Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
* należy wpisać w odpowiednie pole „X”- zaznaczając właściwą treść oświadczenia.
……………………, dn. ………………
…………………..……………………………………….
(Pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

