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Tom I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

Rozdział 1 

Instrukcja dla Wykonawców  

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Powiat Kamiennogórski 

ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra 

NIP: 614 14 74 708 

 

Strona internetowa: www.kamienna-gora.pl 

e-mail: powiat@kamienna-gora.pl 

Numer telefonu: 75 64 50 100 

Numer faksu: 75 64 50 111 

 

Dni i godziny urzędowania: poniedziałek: 7:30-17.00 

 wtorek – czwartek: 7:30-15.30 

 piątek: 7.30-14.00 

 

2.  OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: 

 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

ID.272.1.8.2019. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym 

powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 

 

3.  TRYB POSTĘPOWANIA: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

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

publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

4.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 

Zamówienie jest przewidziane do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.  

 

5.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest Remont drogi nr 3481D w miejscowości Stara 

Białka na długości 2 180 m (PAPROTKI – STARA BIAŁKA droga dojazdowa do 

gruntów rolnych)  

 

CPV:  

Główny przedmiot: 

45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 

Dodatkowy przedmiot: 

34.92.83.00-1 Bariery ochronne 

34.99.22.00-9 Znaki drogowe 

77.21.14.00-6 Usługi wycinania drzew   

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

http://www.kamienna-gora.pl/
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

5.2.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

5.3. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II i III SIWZ. 

5.4. PODWYKONAWSTWO I CZĘŚCI KLUCZOWE ZAMÓWIENIA: 

1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.  

2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę 

firm podwykonawców, zgodnie z pkt 10.8. 

3) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Tomie II 

SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy. 

5.5. WYMÓG ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ:  

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w dalszej 

części SIWZ. 

Powyższe wymagania określają w szczególności: 

a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 

Pzp,  

b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu 

niespełnienia tych wymagań,  

c) rodzaj 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 prace fizyczne 

związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia 

do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy 

przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie 

obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. 

*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. 

 

6.  TERMIN REALIZACJI: 



 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie 

dłuższym niż 75 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Minimalny termin 

realizacji wynosi 65 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Termin realizacji 

zgodnie z pkt 19.1.3. SIWZ stanowi kryterium oceny ofert. 

7.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 

postępowaniu. 

7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Nie dotyczy  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

 Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia 

na sumę gwarancyjną 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych); 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Wykonawcy: 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 

należycie co najmniej dwa zadania (definicja wykonania zadania – protokół odbioru 

lub równoważny dokument) obejmujące budowę lub przebudowę lub remont (z 

wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi klasy minimum L o łącznej długości 

minimum 2 km, 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, warunek nie podlega sumowaniu, tj. jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem powyżej (warunek nie 

będzie spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie 

wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym 

wymaganym doświadczeniem). 

b)  osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: 

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia, tj. minimum jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót i 

posiadającą wykształcenie wyższe oraz uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

oraz 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót i/lub budowy 

i/lub Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzone referencjami lub innymi 

dokumentami. 

 
W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania 

działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje o uznaniu 

kwalifikacji zawodowych w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych 

zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).  



 

7.3. 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. 

8.  PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW: 

8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do 

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

– 23 ustawy Pzp. 

8.2. Dodatkowo 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 (t.j. Dz. U. 

z 2019, poz. 243 z późn. zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.); 

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 art. 24 w 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, 

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; 

4) 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; 

5) 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 ustawy Pzp, 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. 



 

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

16–20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 8.2., może 

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

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 

stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu 

pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

8.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie pkt. 8.3. 

8.5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

8.6.     Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą zgodnie z 

art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

 

9.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW 

WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

9.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu; 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik 2.1. oraz Załącznik 2.2.  

9.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia – Załącznik 2.3. 

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

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

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 

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

9.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 



 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty 

nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

9.6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny 

ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

9.7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu: 

a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wiązanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt 7.2.2); 

b) wykazu 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 – Załącznik 2.5. 

Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty. 

c) 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 niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami – Załącznik 2.4. 

d) zobowiązania wymaganego postanowieniami pkt 10.2., w przypadku gdy 

Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

9.8. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 

zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.1) lit. a SIWZ, Zamawiający 

dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 

ust. 2c ustawy Pzp. 

9.9.  Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których 

mowa w pkt 9.7.1) lit. b budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się 

bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

9.10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, 

jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy 

lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 



 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 700 z późn. zm.). 

 

10.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH 

INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A 

USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE 

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM: 

10.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

10.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

10.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, 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 ustawy 

Pzp oraz, o których mowa w pkt 8.2.  

10.4. 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. 

10.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega 

Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w pkt 10.1. 

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

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

powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o 

tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.2. 

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

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które 

określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

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

wykonywaniu zamówienia publicznego; 



 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

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

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

10.8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy 

podwykonawców. 

 

11.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 

oraz w przypadkach o których mowa w pkt 8.2., natomiast spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2.  

11.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków 

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

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców  

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o którym mowa w pkt. 9.3. składa każdy z Wykonawców. 

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

zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o 

których mowa w pkt 9.7., przy czym: 

1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 9.7.1) składa odpowiednio 

Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i 

na zasadach opisanych w pkt 7.2. 

 

12.  SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

12.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z poźn. zm.), z uwzględnieniem wymogów dotyczących 

formy, ustanowionych poniżej w pkt 12.3. – 12.6.  



 

Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

1) Ew Exner – tel. 75 64 50 102, e-mail: ewa.exner@kamienna-gora.pl w zakresie 

opisu przedmiotu zamówienia, 

2) Agnieszka Ławniczak – tel. 75 64 95 452, e-mail: 

agnieszka.lawniczak@kamienna-gora.pl w zakresie procedury przetargowej. 

12.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), każda 

ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

12.3. Oświadczenie o którym mowa w pkt 9.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w 

formie pisemnej wraz z Ofertą. 

12.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

12.5. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanym 

dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na 

zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 

22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 

zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu 

lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym 

podpisem. 

12.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie 

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

prawdziwości. 

12.8. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

13. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ: 

13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:  

Powiat Kamiennogórski, ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra 

Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres  

e-mail osób wskazanych w pkt. 12.1) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas 

udzielania wyjaśnień. 

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

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

mailto:ewa.exner@kamienna-gora.pl
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13.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 13.2, lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

13.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 13.2. 

13.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 

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

internetowej. 

13.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 

wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma 

zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

13.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej. 

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

o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

13.9. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób 

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

termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 

13.10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.  

 

14.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

14.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

14.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

14.4. Oferta nie musi być zabezpieczona wadium. 

14.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta”.  

14.6. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

1) oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1.; 

2) pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych 

oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą (oryginał lub notarialnie 

poświadczona kopia), o ile prawo to nie wynika z dokumentów, o których mowa 

w pkt 14.6.3); 

3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, 

z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 

ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być 

załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 



 

3)  dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał) względnie do 

podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, 

że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z późn. 

zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 

14.7. Oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. powinny być podpisane przez 

osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji 

Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej 

formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. 

14.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory zamieszczone w Rozdziale 2 Tomu I SIWZ, powinny być sporządzone 

zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

14.9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 

czytelny. 

14.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w 

przeciwnym razie nie będzie uwzględnione. 

14.11. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z 

zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 14.12. i 14.13. W treści oferty powinna być 

umieszczona informacja o liczbie stron. 

14.12. 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, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.), 

które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być 

załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie 

i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie 

udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 

14.13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 

(jednym) egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, 

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, 

zaadresowane następująco: 

 



 

Powiat Kamiennogórski 

ul. Wł. Broniewskiego 15 

58-400 Kamienna Góra 

 

oraz opisane: 

 

OFERTA 

Remont drogi nr 3481D w miejscowości Stara Białka (PAPROTKI-STARA 

BIAŁKA droga dojazdowa do gruntów rolnych) 

Nie otwierać przed dniem ____________ godz. ___________ 

 

14.14. Wymagania określone w pkt 14.11. - 14.13 nie stanowią o treści oferty i ich 

niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne 

konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały 

Wykonawcę. 

14.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 

wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 

nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być 

opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 

oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY: 

15.1. Cena Oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz 

obejmować wszystkie koszty, jakie Wykonawca powinien przewidzieć do poniesienia 

z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia, w szczególności wszelkie koszty związane z realizacją zadania 

niezbędne do prawidłowego wykonania wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. 

15.2. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego 

przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegała zmianom w okresie realizacji umowy.  

15.3. Podana w Formularzu ofertowym cena ryczałtowa (łącznie z podatkiem od towarów i 

usług) musi być podana i wyliczona w PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku. 

15.4. Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego to Wykonawca wraz z ofertą złoży dokument, w którym – zgodnie z art. 

91 ust. 3a ustawy Pzp – poinformuje Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tj. rozliczenie 

podatku VAT z Urzędem Skarbowym nastąpi ze strony Zamawiającego), wskaże 

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

do jego powstania oraz wskaże ich wartość bez kwoty podatku. 

15.10. Udostępniony przez Zamawiającego przedmiar stanowi jeden z elementów opisu 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że przy kalkulowaniu ceny oferty 

Wykonawca winien wziąć pod uwagę całość opis przedmiotu zamówienia. Ryzyko 

oszacowania i złożenia oferty jedynie na podstawie przedmiaru obciąża w całości 

tylko i wyłącznie Wykonawcę.  

 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 



 

16.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

17.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. 

Broniewskiego, Kancelaria Ogólna (parter) lub listownie/przesyłką na adres 

Zamawiającego. Termin składania ofert upływa dnia 22.08.2019 r. o godz. 09:00.   

17.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2019 r. o godz. 09:30 w siedzibie wskazanej w 

pkt 17.1, w sali konferencyjnej (III piętro). 

17.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

17.4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia. 

17.5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich 

składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich 

otwarcia. 

17.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza  

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

17.7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

17.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.kamienna-gora.pl informacje dotyczące: 

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

2)  firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3)  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

18.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

18.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

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

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż 60 dni. 

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

związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę 

Odwoławczą orzeczenia. 

 

19. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

19.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

następujące kryteria oceny ofert: 

Cena       – 60 % = 60 pkt 

Okres gwarancji       – 30 % = 30 pkt 

Termin realizacji      – 10 % = 10 pkt 

http://www.kamienna-gora.pl/


 

19.1.1. Kryterium „Cena” (C): 

 

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

wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularza oferty. 

 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty 

zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Faktyczna ilość punktów (C) zostanie obliczona według następującego wzoru: 

 

  
 

C = 

 

Cmin 
 

x 60 pkt x 100% 
 Co 

gdzie: C min  – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) 

 C o  – cena brutto badanej oferty (zł) 

 

19.1.2. Kryterium „Okres gwarancji” (G): 
 
Kryterium „Okres gwarancji” będzie rozpatrywany na podstawie zadeklarowanego 
przez Wykonawcę okresu gwarancji dla robót w pkt. 4 Formularza Oferty. 
 
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w następujących okresach 
miesięcznych: 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy. 

 
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane wg poniższych zasad:  

za zadeklarowaną gwarancję wynoszącą: 

 36 miesięcy: 0 pkt  

 48 miesięcy: 15 pkt  

 60 miesięcy: 30 pkt 

 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 30 punktów. 

UWAGA! 
W przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie okresu gwarancji, tj. braku 
wskazania, bądź wskazania innego, niż opisany w pkt 19.1.2. okresu gwarancji, oferta 
otrzyma 0 pkt, a okres gwarancji zostanie przyjęty jako minimalny (36 miesięcy). 
 

19.1.3. Kryterium „Termin realizacji” (T): 

Kryterium „termin realizacji” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez 

Wykonawcę w Formularzu oferty, czasu wykonania robót, od dnia zawarcia umowy. 

Punkty zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 10 punktów. 

W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 10 punktów. 

 

Najkrótszy możliwy termin realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniony do oceny 

ofert: 65 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

Najdłuższy możliwy termin realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniony do oceny 

ofert: 75 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

 

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według poniższych zasad:  

Termin realizacji do: 



 

 75 dni kalendarzowych: 0 pkt  

 70 dni kalendarzowych: 5 pkt 

 65 dni kalendarzowych: 10 pkt 

 UWAGA!  

 W przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia, tj. braku wskazania terminu, bądź wskazania terminu innego, niż opisany 

powyżej, oferta otrzyma w tym kryterium 0 pkt, a termin realizacji przedmiotu 

zamówienia zostanie przyjęty jako maksymalny (75 dni kalendarzowych od zawarcia 

umowy). 

 

19.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie 

postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę 

punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych 

kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

P = C + G + T 

gdzie:   C -   liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w  kryterium „Cena” 

G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres 

gwarancji” 

T - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Termin 

realizacji” 

19.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

19.4. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

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

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 

albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności 

lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4)  unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

19.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której 

mowa w pkt. 19.4.2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody 

przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.  

19.6.  Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 19.4.1 i 19.4.4, na stronie 

internetowej www.kamienna-gora.pl  

 

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY: 

http://www.kamienna-gora.pl/


 

20.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem 

umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę 

Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do 

kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z 

płatnościami oraz zestawienie kosztów realizacji zadania – Załącznik 2.6. 

20.2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na warunkach określonych w pkt 21. 

 

21. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: 

 

21.1.  Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wyłonionego do wykonania niniejszego 

zamówienia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 

21.2.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. 

21.3.  Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w 

kilku następujących formach:  

1) pieniądzu;  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

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

ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

21.4.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego  

nr 87 1020 3668 0000 5602 0465 9639 (w tytule przelewu należy wpisać: 

ID.272.1.8.2019, remont Stara Białka). 

21.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

21.6.  Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.  

21.7.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji lub 

poręczeń winno być bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Warunki 

i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały 

określone w Istotnych postanowieniach umowy. 

21.8.  Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 

wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy 

do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata nastąpi nie później 

niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 



 

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 

22.1.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 

określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o 

zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy 

Pzp. 

22.2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

3) odrzucenia oferty odwołującego;  

4) opisu przedmiotu zamówienia;  

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

22.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 

Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 

faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

22.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 

spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

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

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z 

treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie 

jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

22.5. Terminy wniesienia odwołania: 

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

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w 

sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 

dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

22.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia 

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

22.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i  22.5.2. SIWZ 

wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 

należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia. 

22.5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  

1) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia; 



 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił   

w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  

22.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne 

przepisy Działu VI ustawy Pzp. 

22.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom  

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

22.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,  

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej 

odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

22.9. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 

podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie pkt 22.2. 

 
23. MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIANY UMOWY ORAZ WARUNKI TAKIEJ 

ZMIANY: 

 

23.1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub 

w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:  

1) przedłużenie lub skrócenie terminu realizacji zamówienia:  

a) w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót, w strefie 

przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o 

wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz 

ze skutkami z tego wynikłymi. Zapis ten dotyczy również wypadków drogowych 

powstałych w strefie robót;  

b) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, niewyszczególnionych w 

Przedmiarach Robót, jak również wykonywania koniecznych rozwiązań 

zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny dodatkowy 

czas na ich wykonanie lub zmianę wynagrodzenia na warunkach określonych w 

Umowie (jeśli dotyczy);  

c) w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki 

terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, 

trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne następstwa globalnego 

kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w 

terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót;  

d) w przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyspieszą 

ukończenie robót, zmniejszą koszty, poprawią sprawność lub wartość robót lub w 

inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku;  

e) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na 

prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej jakości 

(ciągłe opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza);  

f) w przypadku braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy 

spowodowanego w szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji 

blokowania przez nich drogi;  



 

g) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które 

zaakceptuje na piśmie Zamawiający;  

h) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub 

obu Stron;  

i) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań 

użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana 

treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i 

doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez 

Strony;  

j) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie (w tym: niewybuchy, 

wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne);  

k) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie 

niezbędnym do wykonania robót zgodnie z wiedza techniczną i odrębnymi 

przepisami; 

l) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

m) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie, 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie   prób    i    sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku 

budowy i musi być potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru 

oraz Zamawiającego; 

n) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych, ale istotnych dla realizacji; 

o) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, 

ale istotnych dla realizacji robót, w szczególności istnienie nie 

zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 

2) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda 

zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę 

zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a 

jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy; 

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron 

umowy;  

4) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 

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

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu 

odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu. 

23.2. w przedstawionych w pkt 23.1.1) przypadkach wystąpienia opóźnień, strony mogą 

ustalić nowe terminy, z tym, że maksymalny okres   przesunięcia   terminu   zakończenia   

realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju; przesunięcie 



 

terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i może zostać 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

23.3. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w pkt 23.1.2) zachodzi w 

szczególności sytuacji, gdy:  

1) materiały budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamówienia, nie mogą 

być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub 

zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi; 

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa 

budowlanego;  

3) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska 

Norma); 

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane 

bądź inną technologię wykonania robót.  

23.4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób 

wskazanych do kontaktów między stronami umowy.  

23.5. Zmiany umowy wymaga zmiana kierownika budowy. Obligatoryjnie musi być ona 

uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego.  

23.6. Zmiany umowy wymaga zmiana inspektora nadzoru.  

23.7. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i 

podpisania przez obydwie strony umowy.  

24. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

24.1. Zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) - 6) 

ustawy Pzp. 

24.2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i 

podpisania przez obydwie strony umowy.  

 

25. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

 

25.1. Zamawiający informuje, że 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:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Kamiennogórski z/s w 

Kamiennej Górze 958-400) przy ul. Wł. Broniewskiego 15, tel. 75 64 50 100, e-mail: 

powiat@kamienna-gora.pl; 

2) w sprawach związanych z przetwarzanie danych osobowych, można kontaktować się z 

Inspektorem danych osobowych, za pośrednictwem e-mail: iod@kamienna-gora.pl; 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, nr postępowania 

ID.272.1.8.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio 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;   

mailto:powiat@kamienna-gora.pl
mailto:iod@kamienna-gora.pl


 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c) 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;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) 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.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2 

 

Formularze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

OFERTA 

ZAMAWIAJĄCY: 

Powiat Kamiennogórski 

ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra 

Znak postępowania: ID.272.1.8.2019 

JA NIŻEJ PODPISANY  

imię: _______________________________________________________ 

nazwisko: _______________________________________________________ 

podstawa do reprezentacji: ______________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz WYKONAWCY 

Uwaga! 

w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać poniższe dane dla wszystkich wspólników spółki cywilnej lub 

członków konsorcjum 

nazwa (firma): _________________________________________________________ 

adres siedziby: _________________________________________________________ 

numer KRS: _____________________________________ 

REGON: _____________________________________ 

NIP: _____________________________________ 

będącego mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem (zaznaczyć właściwe) 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia – remontu drogi nr 

3481D w miejscowości Stara Białka na długości 2 180 metrów (PAPROTKI – STARA 

BIAŁKA droga dojazdowa do gruntów rolnych), zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi 

przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami 

i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ___________ zł 

(słownie:____________________________________________________________).  

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji jakości na okres  

36 | 48 | 60 | miesięcy* 



 

5.  ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie nie dłuższym niż 

| 65 | 70 | 75 |* dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ. 

7. ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym 

podwykonawcom (należy podać części zamówienia oraz o ile jest to wiadome, podać firmy 

podwykonawców) 

_____________________________________________________________________ 

8. JESTEŚMY związani ofertą przez okres wskazany w SIWZ.  

9. OŚWIADCZAMY, że wykazując spełnianie, opisanego szczegółowo w pkt 7.2.3) lit. b) 

SIWZ, warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 

osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:  

NIE POLEGAMY / POLEGAMY (zaznaczyć właściwe) na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych innych podmiotów tj. ___________________________________ (wpisać 

nazwę (firmę) oraz adres podmiotu udostępniającego zasoby) 

Jednocześnie deklarujemy, że wskazany podmiot będzie brał udział w realizacji 

zamówienia w charakterze podwykonawcy. 

10. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, co wykazaliśmy w Załączniku nr ___ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą 

być one udostępniane. 

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

zawartymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 

zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 rozporządzenie 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) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu. 

13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na 

poniższy adres: 

Imię i nazwisko: ____________________________________________________ 

Firma: ____________________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________________ 



 

e-mail: _____________, tel. ______________, faks _____________ 

 

14. Informujemy, że umocowanie do podpisania oferty względnie do podpisania innych 

oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą wynika z dokumentu, który 

Zamawiający może pobrać z bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych tj.: 

1) bazy Krajowego Rejestru Sądowego dostępnej na stronie internetowej 

https://ems.ms.gov.pl/krs/;* 

2) bazy Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej na stronie 

internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/; 

3) _____________________________ (jeśli dotyczy to wpisać nazwę oraz adres internetowy innej 

bazy danych) 

 

15. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

 

 

 

 

 

_______ dnia ________________ 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 
 
 

https://ems.ms.gov.pl/krs/;*
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/


 

Załącznik Nr  2.1. 

 

Wykonawca: 
 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 
 

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi nr 

3481D w miejscowości Stara Białka na długości 2 180 metrów (PAPROTKI – STARA 

BIAŁKA droga dojazdowa do gruntów rolnych), 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 pkt 1-4 oraz 8 ustawy Pzp. 

 

__________________ dnia _________________ 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

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 pkt 1 -4 oraz 8 

ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 

24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

 

__________________ dnia _________________ 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 



 

 

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. 

 

__________________ dnia _________________ 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

________________ dnia _________________ 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 



 

Załącznik Nr 2.2. 

 

Wykonawca: 
 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 
 

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do reprezentacji) 
 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi nr 

3481D w miejscowości Stara Białka na długości 2 180 metrów (PAPROTKI – STARA 

BIAŁKA droga dojazdowa do gruntów rolnych) 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w pkt 7.2. SIWZ.  

 

________________ dnia _________________ 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW:  

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

określonych przez Zamawiającego w pkt 7.2. SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: 

…………..……………………………………………………………………………………, w 

następującym zakresie: ……………………………………………. (wskazać podmiot i określić 

odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)  

________________ dnia _________________ 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 



 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

________________ dnia _________________ 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 



 

Załącznik Nr 2.3. 

 

Wykonawca: 
 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 
 

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEZNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont drogi nr 

3481D w miejscowości Stara Białka na długości 2 180 metrów (PAPROTKI – STARA 

BIAŁKA droga dojazdowa do gruntów rolnych): 

 

1. OŚWIADCZAM, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów *) 

 

2. OŚWIADCZAM, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz z Wykonawcami, którzy złożyli oferty *) 

 

3. OŚWIADCZAM, że należymy wraz z wykonawcą, który złożył ofertę – dane 

Wykonawcy: __________________________________ do tej samej grupy kapitałowej o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp *); 

 

Nie podlegamy jednak wykluczeniu a trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp ponieważ 

istniejące w grupie kapitałowej powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej 

konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na 

dowód czego wyjaśnienia dlaczego nasza przynależność do grupy kapitałowej nie narusza 

przepisów o ochronie konkurencji w przedmiotowym postepowaniu *): 
 
 
*) niepotrzebne skreślić  

 
  

 

________________ dnia _________________ 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Załącznik Nr 2.4. 

 

Wykonawca: 
 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 
 

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do reprezentacji) 

 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont drogi nr 

3481D w miejscowości Stara Białka na długości 2 180 metrów (PAPROTKI – STARA 

BIAŁKA droga dojazdowa do gruntów rolnych) oświadczam, że przy wykonywaniu 

zamówienia uczestniczyć będą następujące osoby:  
 

Lp. Imię i nazwisko 

Kwalifikacje 

zawodowe/uprawnienia  

 

(nr uprawnień, rodzaj 

specjalności, zakres oraz data 

uzyskania uprawnień) 

Doświadczenie  

 

(lata pracy w 

charakterze 

kierownika 

budowy/robót lub 

inspektora 

nadzoru) 

 

Informacja  

o podstawie 

dysponowania osobą  

 

(np. umowa o pracę, 

umowa zlecenie, 

umowa  

o dzieło) 

1 

 

 

………………………………….. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

________________ dnia _________________ 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 2.5. 

Wykonawca: 
 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 
 

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do reprezentacji) 

 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont drogi nr 

3481D w miejscowości Stara Białka na długości 2 180 metrów (PAPROTKI – STARA 

BIAŁKA droga dojazdowa do gruntów rolnych) oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat 

(jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonaliśmy następujące 

roboty budowlane zgodne z wymaganiami określonymi prze Zamawiającego.  
 

Lp. 

Przedmiot zamówienia  

(rodzaj i zakres robót budowlanych,  

miejsce wykonywania zamówienia) 

Klasa oraz 

wartość 

wykonanej roboty 

budowlanej (zł) 

Data wykonania: 

początek (data) 

koniec (data) 

Podmiot, na rzecz 

którego zamówienie 

zostało wykonane 

 (nazwa, adres) 

1 

 

 

 

 

 

   

2 

 

 

   

 

________________ dnia _________________ 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

Do wykazu załączam dowody określające, że wykonane roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone, wystawione przez: …………………………………………………… 

UWAGA!  

1) W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę robót obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku udziału w postępowaniu, 

Wykonawca powinien podać całkowity zakres robót oraz podać (wyszczególnić) zakres robót adekwatnie do stawianego warunku 
udziału w postępowaniu; 

2) Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek nie podlega 

sumowaniu, tj. jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się całym wymaganym 
doświadczeniem powyżej (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w 

sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem). 

 

________________ dnia _________________ 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 



 

Załącznik Nr 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE KOSZTÓW 

Odrębny załącznik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOM II 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„projekt” 

Umowa Nr SP- ……/…./ 2019 

 

zawarta w dniu ________________ w Kamiennej Górze, pomiędzy: 

 

Powiatem Kamiennogórskim z/s w Kamiennej Górze (58-400), przy ul. Wł. Broniewskiego 

15, NIP: 614-14-74-708, reprezentowanym przez: 

1. Jarosława Gęborysa – Starostę Powiatu, 

2. Małgorzatę Krzyszkowską – Wicestarostę Powiatu, 

przy kontrasygnacie Zbigniewa Lipienia – Skarbnika Powiatu, 

 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

_____________________________________________________(nazwa i adres podmiotu 

gospodarczego) wpisaną do CEiDG/KRS pod numerem _____________, kapitał  zakładowy 

___________________PLN, reprezentowanym przez upełnomocnionego(ych) 

przedstawiciela (i) – (niepotrzebne skreślić): 

1. ___________________________________________, 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  

 

w rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym, została zawarta umowa 

o treści następującej: 
 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

przetargowym prowadzonym na remont drogi nr 3481D w miejscowości Stara Białka na 

długości 2 180 metrów (PAPROTKI – STARA BIAŁKA droga dojazdowa do gruntów 

rolnych), została zawarta umowa o treści następującej:  

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie  pn. Remont drogi  

nr 3481D w miejscowości Stara Białka na długości 2 180 metrów (PAPROTKI – 

STARA BIAŁKA droga dojazdowa do gruntów rolnych). 

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa:  

1) dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy,  

2) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy,  

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  z 

dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w 

dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek.   

4. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, 

uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o 

dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz nie zgłasza zastrzeżeń 



 

dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. W trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część placu 

budowy innemu podmiotowi, realizującemu dodatkowe roboty budowlane równolegle z 

zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba.  

 

§ 2. Terminy realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie ______________ dni 

kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem ust. 3.  

2. Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia wskazany w umowie może ulec zmianie 

jedynie z przyczyn stanowiących podstawę do zmiany umowy zgodnie z jej 

postanowieniami.  

3. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, 

uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego podpisanym przez 

Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Wykonawcę. Za datę wykonania nie będzie się 

traktować daty zgłoszenia robót przez wykonawcę do odbioru.  

4. Wykonawca powinien zgłosić do odbioru wykonane prace w terminie 

umożliwiającym wykonanie czynności odbioru zgodnie z § 6 ust. 3 i 5 umowy.  

  

§ 3. Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie, zgodnie z ofertą Wykonawcy, w kwocie: 

netto ………………………………………………………… złotych  

plus należny podatek VAT w wysokości …………………… złotych 

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi: 

………………….…………………………………..……….. złotych 

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

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie 

podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z 

wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych i czynności 

niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia 

ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy, a także oddziaływań innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 

koszty.   

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz 

ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.  

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w 

ust. 1.  

  

§ 4. Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie dokumentacji projektowej,  

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu 

zamówienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,  

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego do dnia odbioru robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia,  

4) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę,  

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia.  



 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) sporządzenie oraz zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

a następnie wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, 

2) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, ofertą 

Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej oraz innymi, obowiązującymi przepisami 

prawa i warunkami bezpieczeństwa,  

3) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,  o 

którym mowa w § 3, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,  

4) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa  w ust. 

1 pkt 2,  

5) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie 

znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem 

rodzaju zagrożenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez 

cały czas trwania realizacji zadania,  

6) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,  

7) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:  

a) wykonaniu robót zanikających,  

b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na 

termin realizacji przedmiotu umowy,  

8) ochrona punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia 

ich odnowa, 

9) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania przedmiotu 

zamówienia w sposób odmienny od umówionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia 

takiej konieczności,   

10) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla 

potrzeb budowy, 

11) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca,  

12) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

13) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót,  

14) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym 

niż termin odbioru końcowego wykonanych robót,  

15) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, 

elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia 

robót budowlanych, 

16) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego,  

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób 

niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich,  

18) zgłoszenie wykonania robót do odbioru,  

19) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na 

materiały  i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę,  

20) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 

21) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej w  terminie 14 dni licząc od dnia podpisania końcowego protokołu 

odbioru robót, 



 

22) po wykonaniu wycinki drzew poddanie pozyskanego drewna na własny koszt 

klasyfikacji i wycenie oraz sporządzenie stosownego wykazu odbiorczego drewna przez 

leśnika a następnie zakup od Zamawiającego i zagospodarowanie we własnym zakresie 

pozyskanego z wycinki drewna; Zamawiający na podstawie wykazu odbiorczego drewna 

wystaw Wykonawcy fakturę, 

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz 

ujawnionych  w okresie rękojmi i gwarancji,  

24) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montażowych oraz prac 

rozbiórkowych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz przepisów 

przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego,  

25) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych i 

montażowych  w danym dniu – każdego dnia,  

26) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu 

budowy,  a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie 

dostępu  na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w 

strefie zagrożenia,  

27) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, i jej zmian, 

28) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz 

ich zmian, 

29) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w stanie gotowym do 

przystąpienia do użytkowania.  

 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  14 grudnia 

2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w 

pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu 

budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.  

4. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji 

robót, wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się do 

ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu 

Wykonawcy.  

5. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 

segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z 

placu rozbiórki.  

6. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania 

materiałów z odzysku.  

7. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z 

przedstawicielami Zamawiającego.  

8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający użytkowników 

obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z 

prowadzonych robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej działalności, z 

jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.  

9. Do dnia odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.  



 

10. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza 

terenem planowanej inwestycji.  

 

§ 5. Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktury 

VAT końcowej w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania  przez  Zamawiającego  wraz  

z  końcowym  protokołem  odbioru wykonanych  robót,  z  uwzględnieniem  zapisów  

dotyczących  podwykonawstwa,  o  którym mowa w kolejnych ustępach niniejszego 

paragrafu.   

2. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza do odbioru przedmiot 

zamówienia. 

3. Po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w ciągu 5 dni roboczych od 

dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, zakresu wykonanych robót oraz po 

podpisaniu przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Wykonawcę protokołu odbioru 

końcowego Wykonawca wystawia fakturę VAT końcową za wykonanie przedmiotu 

umowy. Faktura wystawiona będzie na kwotę ustaloną w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  

4. Do faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę załączone będą: zestawienie 

należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z 

oświadczeniem podwykonawców o spłaceniu zobowiązań wykonawcy wynikających z 

zawartych umów o podwykonawstwo oraz dokumenty wymienione w § 6 ust. 7. 

5. Terminy, o których mowa w ust. 1 rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego 

wystąpienia następujących przesłanek:  

1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi 

solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane 

z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów o 

podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot 

umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane.  

2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia 

należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot 

umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów o 

podwykonawstwo.  

6. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w 

niniejszym paragrafie powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, 

stanowiącym odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do umowy.  

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy nr 

……………………………………………………………….. . 

8. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie 

Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których 

mowa w ust. 10 w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność 

na zasadzie art. 143b-143c ustawy Prawo zamówień publicznych lub na zasadach 

określonych w kodeksie cywilnym, że wszelkie należności wobec nich zostały przez 

Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie 

płatności względem Wykonawcy.  

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 



 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę.  

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, 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 podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

11. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 10, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o:  

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę,  

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 11. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12 pkt 2, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 12 Zamawiający 

może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 11, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

15. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 

mowa w ust. 13 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 12 pkt 2.  

16. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT na: Powiat 

Kamiennogórski, ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra;  

NIP: 614 14 74 708.   

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej 

kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego 

sprawdzenia.  

18. Ceny robót w załączonym do umowy zestawieniu kosztów nie będą podlegały 

waloryzacji ze względu na inflację (kosztorys złożony przez wykonawcę przed 

podpisaniem umowy).  



 

19. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży zestawienie kosztów wskazujące sposób 

kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane 

przedmiotem zamówienia branże). 

 

§ 6. Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że podstawą wystawienia faktury końcowej będzie 

protokół odbioru końcowego robót budowlanych.  

2. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru na podstawie 

pisemnego zgłoszenia inspektorowi nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich 

zgłoszenia.  

3. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do zweryfikowania, zgłoszonych przez Wykonawcę 

do odbioru robót, stanowiących przedmiot zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 5 

dni robocze od dnia zgłoszenia ich do odbioru przez Wykonawcę.  

4. Jeżeli inspektor nadzoru stwierdzi, że zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru roboty 

budowlane nie zostały wykonane w sposób uzasadniający ich gotowość do 

przeprowadzenia odbioru końcowego, Zamawiający nie przystąpi do przeprowadzania 

czynności odbiorowych.  

5. Odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 10 dni od 

dnia, w którym inspektor nadzoru potwierdzi gotowość do odbioru przez Zamawiającego 

wykonanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia  

6. Przeprowadzone czynności odbiorowe zostaną potwierdzone sporządzeniem przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót, który powinien zostać podpisany 

przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.  

7. Do protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w ust. 6, 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych:  

1) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu,  

2) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń i inne dokumenty 

wymagane stosownymi przepisami,  

3) oświadczenie Kierownika robót o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,  

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 

Kierownika robót).  

5) inwentaryzację geodezyjną z zastrzeżeniem pkt 22 w § 4 umowy.  

 

§ 7.  Wady podczas odbioru 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad lub odebrać przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia 

pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterki 

wysokości 500,00 zł.  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:  

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem,  

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 

przeznaczeniem.  



 

2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  

   

§ 8. Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, 

stanowiącej załącznik nr 3 do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami 

własnymi za wyjątkiem robót w zakresie:  

1) ……………………………………………………………… ,  

2) ……………………………………………………………… ,  

   które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).1  

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego 

zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej 

przypadków:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2,  

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego,  

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów 

na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w 

szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i 

zgody Wykonawcy,  

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia podwykonawcy,  z 

dopuszczeniem utajnienia tych danych dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz 

osoby przez niego uprawnione, wymienione w § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 9 ust. 2,  

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13 ust. 6.  

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

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

ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

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

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

od dnia jej zawarcia.  

                                                 
1 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć 

podwykonawcy (podwykonawcom).  



 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu 

do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadkach, których mowa w ust. 3.  

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

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe.  

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000,00 złotych brutto.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go 

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

otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.  

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.  

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo.  

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.  

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.  

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.  

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 

podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych.  

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

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji, 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.  

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.  

 



 

§ 9. Personel pełniący samodzielne funkcje w budownictwie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów:  

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: 

……………………….;  

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: 

………………………   

2. W celu nadzoru nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia 

Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru na podstawie odrębnej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane.  

4. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: ………………….; nr 

tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. . 

5. Wykonawca nie może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego.  

6. Kierownik robót działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane.  

7. Kierownik robót zobowiązany jest do:  

1) prowadzenia dziennika robót,   

2) przedkładanie Inspektorowi wniosków o zatwierdzanie do wbudowania materiałów,  

3) zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające 

zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub 

ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do 

odbioru,  

4) pisemnie informuje Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub 

wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego);  

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiędzy podwykonawcami,  

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,  

7) pisemnie informuje Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminach odbiorów 

częściowych;  

8) uczestniczy w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnionych,   

9) informuje inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć 

na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania.  

 

§ 10. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy,  w szczególności 

poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz dbać o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywanych robót od 

momentu przejęcia placu budowy.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na 

zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.  

4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przedstawić opracowany plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  



 

 

§ 11.  Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadana przez cały okres realizacji kontraktu 

ubezpieczenia OC na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie wynikające  z 

niniejszej umowy.  

2. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis 

ubezpieczeniowych,  o których mowa w ust. 1.  

3. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 2, 

Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.   

4. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 3, będzie 

obciążać w całości Wykonawcę.  

5. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.  

6. W przypadku, gdy ważność przedłożonej polisy OC kończy się przed zakończeniem 

realizacji umowy, wykonawca najpóźniej na 5 dni przed końcem ważności polisy 

przedstawia kolejną polisę na dalszy okres realizacji kontraktu. Postanowienia ust. 5 

stosuje się odpowiednio.   

7. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w ust. 

1 lub 6 może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy 

wykonawcy – w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.  

 

§ 12.  Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 

…….. miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym 

mowa w § 6 ust. 6.  

2. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane 

urządzenia na okres …… miesięcy, który rozpocznie swój bieg od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 6.  

3. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w 

formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad.  

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane 

prace budowlane i montażowe, i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli 

wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją.  

5. Termin udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 4, wynosi …….. miesięcy od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 6.  

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

7. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 

terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 3.  

8. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 

lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 

powiększenia się szkody.  

9. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a 

następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady.  

10. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.  



 

11. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody.  

12. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten 

uzgodnić z Zamawiającym.  

13. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 

wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.  

14. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych 

urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych 

urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót.  

15. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o:  

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,  

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,  

3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości,  

4) wszczęciu postępowania upadłościowego,  

5) ogłoszeniu swojej likwidacji,  

6) zawieszeniu działalności.  

16. Ostateczny przegląd gwarancyjny przeprowadzony będzie nie później niż na 30 dni przez 

upływem okresu gwarancji przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a 

Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu 

gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w 

określonym przez Zamawiającego terminie.     

17. Stwierdzone podczas przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią lub 

gwarancją wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż w ciągu 7 dni 

od daty podpisania protokołu z przeglądu gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie 

wad w tym terminie jest niemożliwe.  

18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 17, Zamawiający może 

zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 

koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej 

tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.   

19. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w 

ust. 18 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającego kwotę wykonania 

zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

naliczenia odsetek ustawowych.    

20. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 

zgodnie z ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposób, że:  

1) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dłuższy od okresu rękojmi 

wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku 

elementów zamówienia innych niż nieruchomości), strony ustalają okres rękojmi 

równy okresowi udzielonej gwarancji,   

2) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest równy okresowi rękojmi 

wynikającemu z przepisów kodeksu cywilnego, strony ustalają okres rękojmi równy 

okresowi udzielonej gwarancji,   

3) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi 

wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku 

nieruchomości), strony ustalają okres rękojmi wynikający z kodeksu cywilnego tj. 

okres 5 lat.  



 

 

§ 13. Zabezpieczenie należytego wykonania 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę ………………… zł 

(słownie: ……………………………………………………………………...), przy czym: 

1) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………………. zł, które 

Wykonawca przeznacza na gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zostanie 

wniesione w formie ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania i właściwego 

usunięcia wad; 

2) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ………………….zł, które 

Wykonawca przeznacza na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zostanie 

wniesione w formie ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania i właściwego 

usunięcia wad.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń 

Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70 % przeznacza się, 

na gwarancję zgodnego z umową wykonania robót. 

4. Część zabezpieczenia, wynoszącą 70 % wartości określonej w ust. 1, Zamawiający zwróci 

Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Pozostałą część zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty 

wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi. 

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

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 

ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia 

zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 

zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

8. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub części w terminach, o których mowa w 

ust. 3 i ust. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 

zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

9. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie została zapłacona w terminie 

14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

10. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed 

wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

11. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 10 nie przedłoży Zamawiającemu 

nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony 



 

do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką 

w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

12. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę 

nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

 

§ 14. Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne  z 

następujących tytułów:  

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w 

następujących przypadkach:  

a) za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonej 

od terminu określonego w § 2, 

b) za każdorazowe nieuporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac 

budowlanych w danym dniu – każdego dnia – w wysokości 100,00 złotych,  

c) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez 

Wykonawcę zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób zagrażający życiu 

i zdrowiu pracowników i osób trzecich, jeśli brakujące zabezpieczenie nie 

zostanie uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania o tym fakcie 

Wykonawcy – w wysokości 300,00 złotych,  

d) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku 

zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia placu budowy, o którym mowa 

w § 10, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu godziny 

od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 300,00 złotych,  

e) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, 

stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub 

wynikających z gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad i usterek,  

f) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności,  

g) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% 

niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki,  

h) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub projektu jej zmiany – w wysokości 2 500,00 złotych brutto za każdy 

stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub projektu jej zmiany,   

i) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2 500,00 złotych 

brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,  

j) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty – w wysokości 0,1% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień 

zwłoki od upływu terminu, którym mowa w § 8 ust. 10,  

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za zwłokę w 

przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w 



 

wysokości 0,1% wynagrodzenia, którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

liczonej od dnia, w którym odbiór miał być przeprowadzony.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.  

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia 

za wykonane roboty.  

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 15.  

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów.  

6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 

kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

 

§ 15. Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach:  

1) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 

– w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,   

2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 

1.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach:  

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  od 

Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 

1,  

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ust. 1.  

3. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy:  

1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach:  

a) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia,  w 

sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, 

wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami 

umowy,  

b) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie wszczęte 

postępowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniającej 

zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość, 

w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności,  

c) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu 

egzekucyjnym,   

d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny  i 

nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,  

e) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż  5 dni 

kalendarzowych,  

f) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,  



 

g) gdy Wykonawca, pomimo wezwania nie przekazał Zamawiającemu, w 

wyznaczonym terminie, żądanych dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 

11,  

h) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 

mowa w § 5 ust. 11,  

i) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8 ust. 1 pkt 2) 

Wykonawcy – w następujących przypadkach:  

 Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót 

lub podpisania protokołu odbioru końcowego. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.   

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.  

6. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,  

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4)  Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 

5)  Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione.  

7. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, zobowiązany jest do:  

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 6 pkt 3, według cen zakupu na realizację 

przedmiotu umowy,  

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu 

budowy,  

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy.  

8. Podstawą rozliczenia prac podczas odstąpienia od umowy będzie zestawienie kosztów, o 

który mowa w § 5 pkt 19 umowy, a w zakresie robót tam niewymienionych stawki 

maksymalnie 90% cen Sekocenbud za ostatni zakończony kwartał przed miesiącem 

rozliczenia.  

  

§ 16. Zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 

okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w 

przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:  

1) przedłużenie lub skrócenie terminu realizacji zamówienia określonego w § 2 umowy:  



 

a) w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót, w strefie 

przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o 

wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz 

ze skutkami z tego wynikłymi. Zapis ten dotyczy również wypadków drogowych 

powstałych w strefie robót;  

b) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, niewyszczególnionych w 

Przedmiarach Robót, jak również wykonywania koniecznych rozwiązań 

zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny dodatkowy 

czas na ich wykonanie lub zmianę wynagrodzenia na warunkach określonych w 

Umowie (jeśli dotyczy);  

c) w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki 

terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, 

trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne następstwa globalnego 

kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w 

terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót;  

d) w przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyspieszą 

ukończenie robót, zmniejszą koszty, poprawią sprawność lub wartość robót lub w 

inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku;  

e) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na 

prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej jakości 

(ciągłe opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza);  

f) w przypadku braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy 

spowodowanego w szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji 

blokowania przez nich drogi;  

g) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które 

zaakceptuje na piśmie Zamawiający;  

h) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub 

obu Stron;  

i) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań 

użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana 

treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i 

doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez 

Strony;  

j) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie (w tym: niewybuchy, 

wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne);  

k) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie 

niezbędnym do wykonania robót zgodnie z wiedza techniczną i odrębnymi 

przepisami; 

l) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

m) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie, 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie   prób    i    sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku 

budowy i musi być potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru 

oraz Zamawiającego; 

n) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych, ale istotnych dla realizacji; 



 

o) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, 

ale istotnych dla realizacji robót, w szczególności istnienie nie 

zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 

2) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda 

zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę 

zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a 

jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy; 

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron 

umowy;  

4) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 

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

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu 

odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu; 

2. w przedstawionych w pkt 1) przypadkach wystąpienia opóźnień, strony mogą ustalić 

nowe terminy, z tym, że maksymalny okres   przesunięcia   terminu   zakończenia   

realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju; przesunięcie 

terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i może zostać 

zaakceptowane przez Zamawiającego.  

3. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 2), zachodzi w 

szczególności sytuacji, gdy:  

1) materiały budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamówienia, nie mogą 

być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub 

zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi; 

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa 

budowlanego;  

3) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska 

Norma); 

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane 

bądź inną technologię wykonania robót.  

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób 

wskazanych do kontaktów między stronami umowy.  

5. Zmiany umowy wymaga zmiana kierownika budowy. Obligatoryjnie musi być ona 

uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego.  

6. Zmiany umowy wymaga zmiana inspektora nadzoru.  

7. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i 

podpisania przez obydwie strony umowy.  

8. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

9. Wystąpienie przypadków wskazanych w ust. 1 nie obliguje do zmian umowy i nie 

powoduje roszczenia po którejkolwiek ze stron do zmiany umowy.  

  



 

§ 17. Postanowienia końcowe 

1. Spory, mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu według siedziby 

Zamawiającego.  

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią, bez 

wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego. 

3.  W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks 

cywilny oraz Prawo zamówień publicznych.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

  

 Zamawiający:  Wykonawca:  

  

Załączniki:  

1. Dokumentacja projektowa.  

2. Oferta Wykonawcy.  

3. Oświadczenie podwykonawcy.  

4. Oświadczenie dalszego podwykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 do umowy  

    

Podwykonawca: 
 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 
 

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do reprezentacji) 

……………………….….., dnia ……….  

  

OŚWIADCZENIE 

  

Reprezentując 

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

                                                                                                           

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy  

będącego podwykonawcą ………………………………………………………………….. 

                                                                                                            

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy  

w zakresie …………………………………………………………………………………….. 

(rodzaj prac) 

na zadaniu pn.: ……………………………………………………………………………….. 

realizowanym w ramach umowy nr ………………………………………… z dnia 

…………………………… zawartej przez Zamawiającego, tj.: ………………………….. 

z …………………………………………………………………………………………………  

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy  

 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy:   

………………………………………… w kwocie: ………………………………… (słownie: 

…………………………………………….) za prace wykonane w okresie od  ……………… 

do ………………  

netto:……………………………… 

podatek VAT: …………………… 

brutto: 

………………………................... 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………………………… z dnia 

……………………… oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez Kierownika 

robót Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam.  

  

  

  

…………………………………………  

                                                                        (podpis)



 

 

Załącznik nr 4 do umowy  

  

Dalszy Podwykonawca: 
 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu:  

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 
 

……………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do reprezentacji) 

…………………….……, dnia ……….  

  

OŚWIADCZENIE 

  

Reprezentując 

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

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)  

będącego Dalszym Podwykonawcą 

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

(nazwa (firma) Podwykonawcy)  

w zakresie 

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

(rodzaj robót)  

na zadaniu …………………………………………………… realizowanym w ramach 

umowy nr ………………………………………. z dnia ……………………………………... 

zawartej przez Zamawiającego, tj. …………………………………………… z 

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

(nazwa Wykonawcy)  

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy   

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

………………………  w kwocie …………………………………………………………….  

(słownie: ………………………………………………………………) za roboty wykonane w 

okresie od ………………………………. do ………………………………………………….. 

netto: ……………………………………………. podatek VAT: ………………………. 

brutto: …………………………………………… zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr 

……………………………….. z dnia ………..................... . 

oraz protokołem wykonanych robót, podpisanym przez Kierownika robót Wykonawcy, 

kierownika robót Podwykonawcy i Inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam.   

  

  

…………………………………………  

                                                                        (podpis) 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1. Przedmiot zamówienia dotyczy remontu drogi nr 3481D w miejscowości Stara Białka na 

długości 2 180 metrów (PAPROTKI – STARA BIAŁKA droga dojazdowa do gruntów 

rolnych) w niżej wymienionym kilometrażu: 

1) odcinek nr 1: 0+000 – 1+081, 

2) odcinek nr 2: 0+000 – 1+099. 

2. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosiła 

minimum 36 miesięcy, licząc od terminu wykonania robót budowlanych – podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót.   

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania technologii, materiałów 

równoważnych. Wykazanie równoważności technologii, materiałów (zgodnie z art. 30 ust. 

5 ustawy Pzp) spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania technologii, 

materiałów równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym przedstawić 

oferowaną technologię, materiały, z określeniem typu zastosowanych technologii, 

materiałów oraz dołączyć materiały dokumentujące parametry techniczne i analizę 

porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne 

do technologii, materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej. Zaproponowane 

materiały równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania określone w 

dokumentacji projektowej. 

4. Zamawiający wymaga aby wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem 

wszystkich robót objętych zamówieniem wykonywane były przez osoby zatrudnione 

przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie 

realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z 

późn. zm.): 

4.1. uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 

wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu 

niespełnienia tych wymagań: 

4.1.1. każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje 

się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z 

pracownikami świadczącymi pracę, 

4.1.2. kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami krajowymi 

dotyczącymi ochrony danych osobowych i rozporządzenia RODO, tj. bez 

adresów zamieszkania, nr PESEL pracowników; informacje takiej jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do 

zidentyfikowania, 

4.1.3. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania pracowników, których dane 

osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu o takim fakcie i celu oraz 

podstawach takiego przekazania; nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii 
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umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi pracę w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na 

podstawie umowy o pracę, 

4.1.4. za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej  

w Istotnych postanowieniach umowy za każdorazowe nieprzedłożenie kopii 

umów na wezwania Zamawiającego. 

5. Wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia (opłaty, 

koszty prac przygotowawczych i porządkowych, koszty ubezpieczenia, obsługi 

geodezyjnej, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, a także pozostałe 

koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań 

technicznych) w celu prawidłowego wykonania zamówienia do momentu jego końcowego 

odbioru poniesie Wykonawca.  

6. Zastosowane w trakcie prowadzonych robót budowlanych materiały budowlane, powinny 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie określonym ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z 

późn. zm.) oraz odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 z późn. zm.) a także w 

dokumentacji projektowej i STWiORB; materiały muszą posiadać wymagane przepisami 

prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz w krajkach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów 

stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, być dobrane zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, przeznaczone i przydatne do celów, do jakich zostały użyte przy 

wykonywaniu robót budowlanych, wolne od praw osób trzecich w dacie ich 

wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy; na każde żądanie Zamawiającego 

materiały te zostaną poddane badaniom w miejscu produkcji, na miejscu wykonywania 

przedmiotowego zadania lub w określonym przez Zamawiającego miejscu; jeżeli w 

rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały są niezgodnie z 

umową Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia tych materiałów z placu budowy oraz 

pokrycia kosztów badań; w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę materiałów 

niezgodnych z umową Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia powyższych 

czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potrącenie 

poniesionych w związku z tym wydatków z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do poddania zagospodarowaniu bądź utylizacji 

materiałów uzyskanych z rozbiórki lub demontażu nie mających wartości użytkowej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 730 z późn. zm.); koszty utylizacji poniesie Wykonawca. 

8. Roboty realizowane będą na podstawie dokonanego zgłoszenia realizacji robót 

budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.  

9. Do Wykonawcy należeć będzie wyniesie w teren oznakowania (oznakowanie pionowe) 

zgodnego z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu dla remontowanych 
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odcinków drogi; zaleca się dokonanie sprawdzenia wskazanych w przedmiarze ilości 

znaków, barier z ilościami określonymi w projekcie stałej organizacji ruchu. Wykaz 

znaków do odcinka nr 1 i nr 2 zawarty został w zestawieniu kosztów dla odcinka nr 2.  

10. Wykonawca we własnym zakresie i w cenie oferty sporządzi i zatwierdzi tymczasowy 

projekt organizacji ruchu, wyniesie go w teren oraz utrzyma w czytelności i kompletności 

przez cały czas trwania robót.  

11. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną i wykona dokumentację geodezyjną 

powykonawczą. 

12. Do Wykonawcy należeć będzie po wykonaniu wycinki drzew poddanie pozyskanego 

drewna na własny koszt klasyfikacji i wycenie oraz sporządzenie stosownego wykazu 

odbiorczego drewna przez leśnika a następnie zakup od Zamawiającego i 

zagospodarowanie we własnym zakresie pozyskanego z wycinki drewna; Zamawiający na 

podstawie wykazu odbiorczego drewna wystawi Wykonawcy fakturę. Zamawiający 

wystąpił do właściwego organu o wydanie decyzji – zezwolenia na wycinkę w/w ilości 

drzew.  

13. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia awarii w obszarze remontowanej 

nawierzchni podmiot je usuwający każdorazowo zostanie poinformowany o obowiązku 

przeprowadzenia prac odtworzeniowych przez Wykonawcę lub inny podmiot przez niego 

wskazany (za uzgodnieniem stron) w celu zachowania gwarancji wynikającej z umowy 

łączącej Wykonawcę z Zamawiającym. 

14. W przypadku, gdy remont drogi kolidować będzie z istniejącymi urządzeniami  

i obiektami infrastruktury technicznej niezwiązanymi z gospodarką drogową, Wykonawca 

na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia w/w urządzeń. 

15. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz warunkami 

umowy; Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w 

stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert; po 

złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag 

w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji. 

16. Realizacja zadania przewidziana jest do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego. W razie wystąpienia 

opóźnień/zwłoki w realizacji zamówienia lub innych okoliczności zawinionych przez 

Wykonawcę, a skutkujących utratą dofinansowania przez Zamawiającego, Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość wystąpienia w stosunku do Wykonawcy z roszczeniem o 

zapłatę utraconego dofinansowania.  
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