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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
 

 

o wartości przedmiotu zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp dla zadania 

 

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa 

drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 PODDZIAŁANIE: Wsparcie inwestycji związanych z 

tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii TYP OPERACJI: Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych. 

 

 

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko 

Tel. (067) 256 91 28 

Faks (067) 256 91 35 

Strona internetowa: www.gminadrawsko.pl 

NIP 763-208-72-98 

REGON: 570791075 

Ogłoszenie nr  7491- 2017 z dnia 2017-01- 13. Drawsko:  Przebudowa drogi gminnej ul. Noja 

w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 2164 ze 

zm.) 

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 

2015 poz. 2164 ze zm.) zwana dalej „Ustawą” 

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254) 



III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Przebudowa 

drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w 

Pęckowie. Przebudowa drogi gminnej – ul. Noja w Pęckowie  w granicach istniejącego pasa 

drogowego: rozbiórka istniejącego chodnika z betonowych płyt chodnikowych  i obrzeży 

betonowych, budowa asfaltowej jezdni szerokości 5,00m z poszerzeniami na łukach, budowa 

po prawej stronie jezdni chodnika szerokości 1,5m z betonowej kostki brukowej szarej, 

budowa zjazdów z betonowej kostki brukowej czerwonej, ułożenie krawężników i obrzeży 

betonowych na ławie betonowej z oporem, budowa systemu kanalizacji deszczowej z 

betonowych studzienek wpustowych prefabrykowanych o średnicy 500 mm zaopatrzone w 

ruszt żeliwny oraz rurociągu o średnicy 250 mm PP i 300mm PP klasy S z odprowadzeniem 

do skrzynek  rozsączających  i rowozbiorników . Wykonawca podczas robót budowlanych 

musi zapewnić dojazd do przyległych nieruchomości bądź dróg bocznych do nich 

prowadzących. 

Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej obowiązującymi przepisami, normami. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – stanowiąca załącznik do 

niniejszej SIWZ, 

- Projekt Budowlano-Wykonawczy – stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ, 

- Przedmiar Robót - stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ 

Kod CPV: 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

bezpośrednio prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych będących przedmiotem 

zamówienia, a realizacja tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 

art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z 

późn. zm.). 

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy zostały określone rozdziale XXII 

SIWZ i w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

2. Wymagania stawiane wykonawcy: 

1)Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zadania, w tym i za przebieg oraz 

terminowe wykonanie zamówienia. 

2)Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 

i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 

3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

4) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez 

zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 

5) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

6) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy. 



7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

9. Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań 

związanych z realizacją zamówienia, o którym mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy. 

10. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są 

podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz 

wymagany standard, mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek 

udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy. 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 

31 maja 2017 r. 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu. 

2. Warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego: 

1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 

posiadania specjalnych kompetencji i uprawnień. 

2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. 

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku. 

3) Zdolność techniczna lub zawodowa. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: 

- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

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

budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na 

budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości co najmniej 300 000,00 

złotych (brutto) każda z robót budowlanych, 

- dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia 

funkcji kierownika robót w specjalności drogowej, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w 

Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

VI. Podstawy wykluczenia 

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12÷23 

Ustawy. 

2. Postawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, stosownie 

do treści art. 24 ust. 5 Ustawy: 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15, maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 

1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 



postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 

1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 

Ustawy) 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia (określonych w rozdziale V i 

VI niniejszej SIWZ) 

 

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – art. 22 ust. 1 

Ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ); 

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – art. 25a ust. 1 Ustawy (wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ). 

 

Ponadto do oferty należy dołączyć: 

- formularz ofertowy 

- zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy. 

- pełnomocnictwo – jeśli dotyczy. Pełnomocnictwo powinno być załączone w 

formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

2. Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

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

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ). 

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

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1, stanowiących załączniki nr 2 oraz 3 do SIWZ. 

4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: 

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

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

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; zakres 

ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w 

Rozdziale V pkt 2 ppkt 3 SIWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ); 

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 



kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; zakres ww. dokumentów musi 

potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale V pkt 2 ppkt 3 SIWZ 

(wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ); 

3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w udziału w 

postępowaniu: 

 
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności waz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywną, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 

zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców na wezwanie Zamawiającego 

muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich w przypadku kiedy 

wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy Pzp, wykonawca na wezwanie zamawiającego składa przedmiotowe 

dokumenty w odniesieniu do tych podmiotów);  
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności waz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w 

przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 

dwóch lub więcej Wykonawców na wezwanie Zamawiającego muszą być złożone 

przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich; w przypadku kiedy wykonawca polega 

na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 

wykonawca na wezwanie zamawiającego składa przedmiotowe dokumenty w 

odniesieniu do tych podmiotów).  

c) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 

ustawy. 
 

 

 

5. Wyżej wymienione oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na 

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

22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne 

niż oświadczenia, o których mowa powyżej składane są 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, które każdego z nich dotyczą. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu 

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

7. Korzystanie przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

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

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 13-22 i ust. 5 ustawy. 

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

6.1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

6.2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w ust. 1. 

8. Na podstawie art. 24aa Ustawy Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonania 

oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9. W przypadku Wykonawców będących podmiotami Zagranicznymi obowiązuje załączenie 

dokumentów zgodnych z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia.  

9.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 27 lipca 2016 r składa:  

1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  



a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu,  

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

9.2 Dokument, o których mowa w pkt 9.1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 9.1.1 pkt 1 lit. a, powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.  

9.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Przepis ust. 2 stosuje się.  

9.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

9.5 Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego 

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

Publicznych, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia 

i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie 

unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze. zm.). Zamawiający może także w 

wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących 

oświadczeń lub dokumentów. 

 

 

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Zgodnie z wyborem Zamawiającego wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie, faksem lub 

drogą elektroniczną z zastrzeżeniem pkt 4. 

Adres do korespondencji: Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 

64-733 Drawsko, 

Nr fax. (67) 256 91 35 

Adres email: pctdrawsko@poczta.onet.pl 

2. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem, w tym ewentualne 



zapytania, były kierowane wyłącznie na adres do korespondencji, numer faksu lub adres 

email wskazany powyżej. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie 

pisma, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego. 

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub drogą 

elektroniczną dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w 

momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia 

faktu jej otrzymania. 

4. Oferta wraz załącznikami składana jest w formie pisemnej. Zamawiający dla czynności 

złożenia, uzupełnienia dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw na wezwanie z art. 26 ust. 

2, 2f, 3 oraz 3a ustawy zastrzega formę pisemną. 

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

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli 

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 Ustawy pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 

po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 5, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 5. 

8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 

specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 

10. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności. 

11. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami: 

Dariusz Bielawski -  Tel 67 2569128 wew. 150 

IX. Wymagania dotyczące wadium 

1. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 20 000,00 złotych 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) 

Wadium powinno zostać wniesione najpóźniej w dniu 30.01.2017 r. do godz. 09:45. 

2. Wadium może być wniesione wyłącznie w jednej z następujących form: 

1) w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na konto – BS Wieleń 

41896000030000212120000040 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, 

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) w gwarancjach bankowych, 

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

Nr 109,poz. 1158, z p. zm.) 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w 

banku: BS Wieleń  41896000030000212120000040 (z dopiskiem jakiego postępowania 

dotyczy) najpóźniej w dniu 30.01.2017 r. do godz. 09:45. Za skutecznie wniesione wadium w 



pieniądzu Zamawiający będzie uważał wadium które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie 

się na koncie Zamawiającego. 

4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w 

siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 

64-733 Drawsko  pok. 14 lub dołączyć do oferty. 

5. Wszystkie formy wadium powinny mieć określoną ważność zgodną z okresem związania 

ofertą. 

Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje 

wykluczenie wykonawcy z postępowania. 

6. Poręczenie i gwarancja muszą być bezwarunkowe, płatne na każde wezwanie 

Zamawiającego oraz obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące 

utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy. 

X. Termin związania ofertą: 

1. Zamawiający określa termin związania ofertą - 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania oferta, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 

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

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 

wadium 

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą . 

6. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 

jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Ofertę należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 (formularz oferty) 

do niniejszej specyfikacji. 

2. Ofertę należy napisać w języku polskim. 

3. Wraz z ofertą należy złożyć: 

1) pełnomocnictwo (w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii), jeżeli ofertę 

podpisuje ustanowiony pełnomocnik, 

2) oświadczenia, zgodnie ze wzorami zawartymi w zał. nr 2 oraz 3 do SIWZ; 

4) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, w przypadku gdy wadium 

wniesione zostało w formie innej niż pieniądz z zastrzeżeniem rozdziału IX pkt 4 niniejszej 

SIWZ 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 

lub dokumentów wymienionych w rozdziale VII pkt 5 niniejszej SIWZ 

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

4. Każdy z Wykonawców przekazuje w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z otwarcia ofert), 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ). 



5. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli 

wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub przez 

osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. 

6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

7. Strony oferty razem z załącznikami stanowiącymi integralna jej cześć powinny być 

ponumerowane, wszystkie stronice oferty przy numerze strony oraz ewentualnie miejsca 

gdzie naniesiono zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

8.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego. Oferta powinna być złożona 

zmawiającemu w zaklejonym lub zszytym nienaruszonym opakowaniu. Opakowanie 

(koperta) zewnętrzne powinno być opatrzone następującym napisem: Oferta w przetargu 

nieograniczonym na „Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa 

drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie.” nie otwierać do dnia 30.01.2017 r. do godz. 

10:00 

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

10. W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

11. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa powyżej, została wybrana, zamawiający 

może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 

współprace tych wykonawców. 

12. Oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi spełniać 

następujące wymagania : 

1) W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców 

oddzielnie musi udokumentować że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 

ust. 5 pkt 1 Ustawy, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust 1 Ustawy i 

których opis został określony przez zamawiającego w rozdziale V pkt 2 niniejszej SIWZ, 

Wykonawcy wykazują łącznie. 

2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich 

wykonawców występujących wspólnie. 

3) Wykonawcy występujący wspólnie musza ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

Umocowanie może wynikać z treści zawartej umowy konsorcjum albo zostać przedłożone 

oddzielnie z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 

4) Spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu podmiotów występujących wspólnie 

nastąpi zgodnie z wyjaśnieniami określonymi przy każdym z warunków. 

5) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli zamawiający 

otrzyma pisemne oświadczenie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem 

składania ofert. 

Ww. zmiana lub wycofanie oferty winny być dostarczone w zamkniętej kopercie opatrzonej 

napisem: Przetarg nieograniczony na: „Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach 

istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie.” 

i nazwą, adresem wykonawcy oraz oznaczonej ponadto napisem: „zmiana” lub „wycofanie”. 

14. Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza 

w wybrany przez siebie sposób. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne 

z wyjątkiem nie podlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez 



składającego ofertę. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których 

jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Komisja Zamawiającego 

dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom 

postępowania na ich wniosek. 

15. Oferty będą udostępniane od chwili ich otwarcia. Zamawiający nie ujawni informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie 

mogą one być udostępniane. 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na 

adres: 

Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko, pokój 

nr 10 (sekretariat) do dnia 30.01.2017 r. do godz. 09:45 

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na 

adres: 

Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko  

3. Oznakowanie oferty następujące: Oferta w przetargu nieograniczonym na „Przebudowa 

drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w 

Pęckowie.” nie otwierać do dnia 30.01.2017 r. do godz. 10:00. 

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom niezwłocznie. 

5. Miejsce otwarcia ofert: 

Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkoposkich 121, 64-733 Drawsko pokój (sala 

sesyjna), dnia 30.01.2017 r. do godz. 10:00 

6. Sesja otwarcia ofert 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom 

informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu 

ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta 

jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu, okresu gwarancji zawartych w ofertach. 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

Cenę oferty należy podać w złotych polskich, do 2 miejsc po przecinku. Cena oferty 

uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z 

wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Cena podana w ofercie powinna 

obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz 

warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych 

formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych, w szczególności: 

- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, 

- obsługę geodezyjną (tyczenie, szkice i mapy inwentaryzacji powykonawczej), 

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robót, 

- pomiary i protokoły z badań, 

- przywrócenia porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu pierwotnego, 

- inne koszty, które zdaniem wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia. 



Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen. 

W sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów 

i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając taką ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 

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

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w odpowiednim "Formularzu 

ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 

oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

2. Przy ocenie ofert ważnych i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się 

kierował 

następującymi kryteriami, których znaczenie (wagę) określono procentowo tj: 

- cena - 60% 

- okres gwarancji na roboty budowlane - 40% 

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium: 

Kryterium nr 1 – CENA: 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

Zamawiający, ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów (wartość punktowa obliczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana 

liczba 

punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 

Cena = najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 60 pkt 

Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI NA ROBOTY BUDOWLANE (W LATACH): 

Kryterium „Okres gwarancji na roboty budowlane” będzie rozpatrywane na podstawie 

zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji na roboty 

budowlane. Minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata licząc od daty odbioru końcowego, 

maksymalny 5 lat licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku gdy Wykonawca 

zadeklaruje dłuższy niż 5 lat okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 5 lat. Natomiast w 

przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje krótszy niż 3 lata okres gwarancji, oferta 

Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w 

pełnych latach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach Zamawiający przeliczy 

te miesiące na pełne lata. Miesiące nie dające pełnego roku zostaną pominięte (np. podanie 

okresu gwarancji 44 miesiące będzie traktowane jako 3 pełne lata). 

Zamawiający ofercie o najdłuższym okresie gwarancji przyzna 40 punktów (wartość 

punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), a każdej następnej 

zostanie, przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 

Okres gwarancji = okres gwarancji badanej oferty (w latach)/ najdłuższy okres gwarancji (w 

latach) spośród złożonych ofert x 40 pkt 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 



wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w Ustawie, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada przepisom 

określonym w ustawie o Prawo zamówień publicznych i w niniejszej specyfikacji oraz 

zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

2. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez 

dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego  zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed 

przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 

3. Zamawiający zawiadomi wykonawcę, który wygrał przetarg o terminie i miejscu 

podpisania umowy (art. 94 ustawy.) 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości 10 % ceny ofertowej. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku 

następujących formach (forma do wyboru wykonawcy): 

1) w 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 a art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. 

Nr 109, poz. 1158 ze zmianami) 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno zostać wniesione przez wykonawcę, 

którego oferta została uznana za najkorzystniejszą najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

Podczas zawarcia umowy osoby uprawnione powinny dysponować potwierdzeniem 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 

jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach 

Zamawiający wymaga od wykonawcy zawarcie umowy na warunkach wg wzoru umowy 

stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 

Uwaga: Minimalny okres gwarancji jakości na wykonane roboty (materiały i robociznę) 

wynosi 3 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku, gdy 

Wykonawca zadeklaruje krótszy okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała 

odrzuceniu. 

Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 



Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Zmiana może dotyczyć wszystkich 

istotnych postanowień umowy pod warunkiem, że nie spowoduje zwiększenia wielkości lub 

zakresu zamówienia. 

Zmiana jest możliwa w następujących przypadkach: 

- rezygnacji z części prac na skutek zmiany projektu budowlanego z jednoczesnym 

obniżeniem wynagrodzenia, 

- zmniejszenia zakresu robót z innych przyczyn nieznanych w momencie zawarcia umowy z 

odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia, 

- w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli zmiana jest konieczna z powodu 

 mrozu poniżej – 5oC lub opadów atmosferycznych(deszcz, śnieg, grad) uniemożliwiających 

prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia trwających w ciągu dłużej niż 7 dni 

kalendarzowych. 

- jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania „siły wyższej”. Jako siłę wyższą rozumie 

się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji 

którejkolwiek ze stron umowy, 

- jeżeli wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest 

korzystna dla Zamawiającego, 

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 

- konieczności usunięcia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących 

koniecznością 

dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację 

robót, 

- zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie 

wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, 

- gdy zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy lub zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego ze względu na interes publiczny. 

- zmiana podwykonawcy na warunkach określonych w SIWZ i w umowie, 

- zmiana osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne. 

Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania robót zamiennych wynikających z 

uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie 

robót zamiennych, które będą przedmiotem analizy przez Zamawiającego. 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Środki ochrony prawnej uregulowane są w Dziale VI Ustawy / art.179 do 198 g/ 

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy . 

3. 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. 

3. Wykonawcom przysługuje odwołanie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy ( art. 

180 Ustawy ) 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej reki lub zapytania o cenę, 

2) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

4) odrzucenia oferty odwołującego, 



5) opisu przedmiotu zamówienia, 

6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień 

Publicznych . 

4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Ustawy . 

XIX. Wymagania dotyczące podwykonawstwa. 

1. Zamawiający nie zastrzega wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę. 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający 

żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W takim 

przypadku wykonawca wskazuje w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy 

podwykonawcy. 

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

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części 

zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca 

na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 

Ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 

tego podwykonawcy. 

4. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

6. Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać: 

a) zakres robót powierzony podwykonawcy do wykonania, 

b) przedmiot umowy powierzony do wykonania podwykonawcy nie może wykraczać poza 

zakres umowy o zamówienie publiczne, 

c) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa niż wartość tego zakresu robót 

wynikających z oferty wykonawcy, 

d) umowy nie mogą być sprzeczne ze SIWZ oraz z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz umową zawartą przez 

zamawiającego z wykonawcą 

e) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy roboty z zakresu przedmiotu niniejszej 

umowy 

f) termin wykonania robót przez podwykonawcę winien być zgodny z terminem wykonania 

przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą bądź krótszy, 

g) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie 

przez podwykonawcę płatności od wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wykonawcy 

wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę 

Nie spełnienie wymagań spowoduje wniesienie zastrzeżeń lub sprzeciw dotyczący umowy o 

podwykonawstwo. (art. 36 ust 2 pkt 11a ustawy Pzp.) 

7. Pozostałe zasady dotyczące podwykonawstwa reguluje umowa będąca załącznikiem do 

specyfikacji. 



XX. Informacje uzupełniające 

1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ przeznaczone są wyłącznie w celu 

przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, 

ani udostępnianie nie uczestniczącym w postępowaniu. 

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi 

wykonawca. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w 

przypadkach określonych w artykule 93 ustawy. O fakcie unieważnienia zamawiający 

poinformuje wszystkich wykonawców biorących w nim udział. 

4. Zgodnie z artykułem 8 ust. 1 ustawy postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego 

jest jawne. 

5. Oferty są jawne z chwilą ich otwarcia. 

6. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty 

udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może 

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. 

8.W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia 

przez wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści ( art. 87 ust.1 Ustawy). 

9. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek. 

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: 

9.2.1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek 

miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, 

b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo 

podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu 

obliczeniu ceny; 

9.2.2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: 

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że 

prawidłowo podano ceny za części zamówienia, 

b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że 

prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 

c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają 

obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone 

słownie; 

9.2.3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część 

(cena ryczałtowa): 

a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej 

obliczenia, 

b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, 

przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, 

c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo 

podano poszczególne ceny ryczałtowe. 

9.2.4) Zamawiający poprawia także inne omyłki rachunkowe nieprzewidziane powyżej 



3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. (art. 

87 ust. 2 ustawy). 

10. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli (art. 89 ustawy) : 

1) jest niezgodna z ustawą; 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 

7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu 

związania ofertą; 

7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

zamawiający żądał wniesienia wadium; 

7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego; 

7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

XXI. Postanowienia końcowe 

1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i 

informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie 

zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania. 

2. Zamawiający zaleca, aby zastrzeżenia o niejawnej części oferty były umieszczone na 

formularzu oferty a informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

wykonawcę spięte(zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych części oferty z oznaczeniem 

tajemnica przedsiębiorstwa. 

3. Ujawnianie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

1) Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na pisemny wniosek. 

2) Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu 

wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem, lub droga elektroniczną 

zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

3) Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, 

w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub 

utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu 

treści złożonych ofert. 

4) Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z 

przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do 

przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w 

jaki mogą być one udostępnione. 

5) Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. 

W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku 

prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub 

przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu 



przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o unieważnieniu 

postępowania. 

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego. 

XXII Wymagania dotyczące zatrudnienia osób 

1. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

bezpośrednio prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych będących przedmiotem 

zamówienia, a realizacja tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 

art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z 

późn. zm.) oraz określa następujące wymagania: 

1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę: 

a) wykonawca/podwykonawca prowadzi dokumentację zatrudnienia osób na umowę o pracę 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 

b) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest 

najpóźniej w dniu podpisania umowy, do złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, 

że bezpośrednio prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych będących przedmiotem 

zamówienia będą wykonywały osoby (ze wskazaniem ich imion i nazwisk) zatrudnione przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. W przypadku, gdy nastąpi 

zmiana informacji objętych ww. oświadczeniem, wykonawca lub podwykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego zaktualizowania tego oświadczenia nie później niż w ciągu 3 

dni roboczych. 

2) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań 

dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę: 

a) zamawiającemu przysługuje prawo (w trakcie trwania umowy) do wezwania wykonawcy 

do udowodnienia, że w realizacji przedmiotu zamówienia udział biorą osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę - wskazane w oświadczeniu, o którym mowa powyżej, 

b) wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego udzielenia odpowiedzi na 

wezwanie zamawiającego, w szczególności przedstawiając dowody, że w realizacji 

przedmiotu zamówienia faktycznie udział biorą osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę - wskazane w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. 

3) 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: 

a) zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące bezpośrednio prace fizyczne przy realizacji 

robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia były zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę. 

2. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 zostały określone we wzorze 

umowy – załącznik nr 7 do SIWZ. 

XXIII. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu 

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych 

Załącznik nr 5 – Wzór wykazu osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia 

Załącznik nr 6 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 7 – Wzór umowy 

Załącznik nr 8 – Przedmiar robót 



Załącznik nr 9 – Projekt Budowlano-Wykonawczy 

Załącznik nr 10 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 

 

  

                                                                                                  Zatwierdził 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

O F E R T A 

Nazwa wykonawcy 

                                                                                          Gmina Drawsko 

                                                                                          ul. Powstańców Wielkopolskich 121 

                                                                                          64-733 Drawsko 

 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Przebudowa drogi gminnej ul. 

Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie.” 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za 

wynagrodzeniem w wysokości netto .......................................................................... zł, 

plus obowiązujący podatek VAT w wysokości .......... % co stanowi kwotę 

................................... zł . 

Wynagrodzenie brutto wynosi ......................................................................................... zł, 

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

1. Oświadczamy, że: 

1) Zobowiązujemy się wykonać całość zamówienia w terminie do 31maja 2017 r., 

2) Oferujemy okres gwarancji w ilości ……..……. lat(a)  licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego; 

3) akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy; 

4) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do 

nich żadnych zastrzeżeń, 

5) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia, 

6) akceptujemy wzór umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez 

Zamawiającego podany w SIWZ, 

7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania 

ofert, 

8) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

a) ………………………………………………………………………………….... 
(zakres robót) 

………………………………………………………………………………….... 
(nazwa/firma, adres podwykonawcy) 

b) ………………………………………………………………………………….... 
(zakres robót) 

………………………………………………………………………………….... 
(nazwa/firma, adres podwykonawcy) 

c) ………………………………………………………………………………….... 
(zakres robót) 

………………………………………………………………………………….... 
(nazwa/firma, adres podwykonawcy) 

2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy 

na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

· 



· 

4. Numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium. 

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

 

Nazwa i adres WYKONAWCY : 

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

........ 

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

........ 

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

NIP ....................................................... 

REGON .................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

........ 

. 

Numer telefonu: …….……….……………………………………………..… 

Numer faksu:................................................................................................ 

Adres email:................................................................................................ 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: 

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

............................, dn. ............................ r. 

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

Podpis osoby uprawnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                       Załącznik nr 2 do SIWZ 
Nazwa wykonawcy: ................................................................. 

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

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

Adres: ...................................................................................... 

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

 

 

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w 

Pęckowie, prowadzonego przez Gminę Drawsko, 

oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, rozdział V, pkt 2 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

………………………………………… 
(podpis osoby uprawnionej) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

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

zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, rozdział V, pkt 2 polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

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

……… 

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

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

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

………………………………………… 
(podpis osoby uprawnionej) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

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

 

………………………………………… 
(podpis osoby uprawnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                             Załącznik nr 3 do SIWZ 
Nazwa wykonawcy: ................................................................. 

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

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

Adres: ...................................................................................... 

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

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w 

Pęckowie., prowadzonego przez Gminę Drawsko, 

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 ustawy Pzp . 
 

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

 

………………………………………… 
(podpis osoby uprawnionej) 

 

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

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 

lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 

ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

…… 

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

……… 

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

 

………… (miejscowość), dnia …………………. r. 

 

………………………………………… 
(podpis osoby uprawnionej) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, 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 podlega/ją wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

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

…………………………………………  (podpis osoby uprawnionej) 



 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

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

………………………………………… 
(podpis osoby uprawnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                Załącznik nr 4 do SIWZ 

  

 

Nazwa wykonawcy: ................................................................. 

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

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

Adres: ...................................................................................... 

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

 

Zamówienie: „Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa 

drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie.” 

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty 
Lp. Nazwa zamówienia i 

miejsce wykonania 

Opis 

wykonanych 

robót 

Wartość 

brutto 

wykonanej 

roboty 

Data 

rozpoczęcia i 

zakończenia 

robót 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

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

Podpis osoby uprawnionej 

                                                                            ...............................dnia ................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                         Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Nazwa wykonawcy: ................................................................. 

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

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

Adres: ...................................................................................... 

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

 

 

Zamówienie: ,, Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa 

drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie.” 
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami 

Lp Imię i Nazwisko Wykształcenie Kwalifikacje 

zawodowe nr 

uprawnień 

Zakres 

wykonywanych 

czynności oraz 

doświadczenie 

zawodowe 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

Oświadczam, że : 

1. Dysponuję osobami wymienionymi w poz. ………………..wykazu 

2. Nie dysponuję osobami wymienionym w poz. wykazu……., lecz będę dysponować, na 

potwierdzenie czego załączam pisemne zobowiązanie podmiotów do udostępnienia w/w osób 
 

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

Podpis osoby uprawnionej 

 

...............................dnia ................................... 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                         Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

Nazwa wykonawcy: ................................................................. 

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

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

Adres: ...................................................................................... 

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

 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU 

PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z 

odwodnieniem w Pęckowie. , prowadzonego przez Gminę Drawsko, oświadczam, że 

przynależę* / nie przynależę* do tej samej grupy kapitałowej co 

 

wykonawca: …………………………………………………………………………          

(nazwa i adres), 

który we wskazanym wyżej postępowaniu złożył odrębną ofertę. 

(*) niepotrzebne skreślić 

Uwaga! 

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć 

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

Przez grupę kapitałową należy rozumieć grupę w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). 
 

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

Podpis osoby uprawnionej 

 

...............................dnia ................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                           Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

WZÓR U M O W Y 

zawarta w dniu ...................... w Drawsku pomiędzy: 

Gminą Drawsko ul. Powstańców Wielkopolskich 121 64-733 Drawsko, NIP: 763-208-72-98 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Drawsko – Marka Tchórzkę 

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

a 

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

reprezentowaną przez: 

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

zwanym dalej Wykonawcą, 

w związku z dokonaniem przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej na podstawie 

art. 11ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadzonym na podstawie ustawy 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 

2164 ze zm.), 

rozstrzygniętym w dniu ……….. r. 

o następującej treści: 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na 

Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z 

odwodnieniem w Pęckowie. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja projektowa, szczegółowa 

specyfikacja techniczna i przedmiar robót. 

Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych 

niniejszą umową warunkach. 

§ 2 

1. Termin przekazania Wykonawcy placu budowy zostanie uzgodniony przez strony, przy 

czym przekazanie placu nie może nastąpić później niż 30 dni od daty podpisania niniejszej 

umowy.  

2. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 31 maja 2017 r. 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) przekazania Wykonawcy placu budowy, 

b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) przejęcie od Zamawiającego w terminie umownym terenu budowy 

b) wykonanie przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 ust.2 z zastrzeżeniem § 15 

ust.2,  zapewnienie transportu i wyładunku materiałów i urządzeń, potrzebnych do wykonania 

zadania, na plac budowy, 

c) ochrona i zabezpieczenie budowy przed szkodą, w szczególności ochrona życia i zdrowia 

ludzi znajdujących się na budowie, 

d) przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

e) ustalenie i utrzymanie ogólnego porządku na budowie, 

f) ubezpieczenie budowy, 

g) opracowanie planu BIOZ, 

h) opracowanie harmonogramu robót, 



i) zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z wykonaniem geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej, 

j) na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego przedłożenie świadectw 

kwalifikacyjnych dla stosowanych materiałów i urządzeń oraz umożliwienie dokonania 

kontroli pochodzenia stosowanych materiałów w trakcie robót; 

k)umożliwienie Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego przeprowadzania 

kontroli wykonywanych prac i dostarczanych materiałów; 

l) na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego usunięcie materiałów nie 

odpowiadających normom jakościowym; 

ł) zapewnienie na własny koszt składowania, transportu odpadów do miejsc ich 

wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

m) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących mieć 

wpływ na termin realizacji zadania;  

n) ponoszenie kosztów zapewnienia wszelkich mediów niezbędnych do wykonania robót; 

o) zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonanych robót i materiałów 

przeznaczonych do ich wykonania do dnia zakończenia odbioru końcowego robót; 

p) skompletowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji zgodnie z 

przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbiorów kompletu niezbędnych 

protokołów; 

r) dokonanie na własny koszt naprawy wszelkich zniszczeń powstałych w wyniku 

prowadzonych robót. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie 

przygotowywania oferty zapoznał się z dokumentacją techniczną oraz wykorzystał wszelkie 

środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 

3. Strony ustalają, że całkowity koszt prac wymienionych § 1 niniejszej umowy (wraz z 

obowiązującym podatkiem VAT) wynosi: 

………………………………………………………………………………………….zł brutto 

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

4. Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 3 składa się kwota netto w wysokości 

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

 

5. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w 

tym opłaty za obsługę geodezyjną przez cały czas trwania robót wraz z wykonaniem 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wszelkie badania i pomiary oraz 

sporządzenie projektu organizacji ruchu. 

§ 5 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi w oparciu o fakturę 

końcową wystawioną na podstawie protokółu odbioru końcowego. 

2. Faktura wystawiona będzie przez Wykonawcę na adres Zamawiającego. Zapłata faktury 

nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku ujęcia w fakturze zakresu prac realizowanych przez podwykonawców 

warunkiem zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury Wykonawcy jest przedłożenie przez 

Wykonawcę oświadczeń (lub innych dowodów) podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców o uregulowaniu wszelkich należności wraz z kopiami faktur wystawionymi 

przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców z potwierdzeniami ich zapłaty. Do 



czasu uregulowania należności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

§ 6 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom, zgodnie z 

warunkami określonymi w SIWZ, wyłącznie w zakresie określonym w złożonej ofercie. 

Wykonanie robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i 

zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca odpowiada za 

działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli 

ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami niniejszej umowy i 

przepisami obowiązującego prawa. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 

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

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia zamawiającemu projektu 

tej umowy, a także jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy, 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o 

podwykonawstwo, a także projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane nie 

zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. 

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 

zastrzeżeń do tego projektu, wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że 

zaakceptował tę umowę. 

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

jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, oraz jej zmian, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu 

weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50.000,00 zł. 

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

niż 30 dni zamawiający wezwie wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 5 dni od dnia przesłania wezwania pod 

rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 11 umowy 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zobowiązany jest do 

przyjęcia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w 

umowie o podwykonawstwo nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty z zakresu 

przedmiotu niniejszej umowy. 

9. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami: 

a) umowy o podwykonawstwo muszą zawierać zakres robót powierzony podwykonawcy do 

wykonania, 



b) przedmiot umowy powierzony do wykonania podwykonawcy nie może wykraczać poza 

zakres umowy o zamówienie publiczne 

c) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa niż wartość tego zakresu robót 

wynikających z oferty wykonawcy, 

d) umowy nie mogą być sprzeczne ze SIWZ oraz z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz umową zawartą przez 

zamawiającego z wykonawcą 

e) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy roboty z zakresu przedmiotu niniejszej 

umowy 

f) termin wykonania robót przez Podwykonawcę winien być zgodny z terminem wykonania 

przedmiotu umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą bądź krótszy, 

g) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie 

przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy 

wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę. 

§ 7 

1. Wykonawca złoży zabezpieczenie tytułem należytego wykonania przedmiotu umowy w 

wysokości 10 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy, tj. kwotę 

.......................... zł. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może wnieść odpowiednio w 

pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

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

gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i w poręczeniach udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.) 

3. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe i poręczenia 

udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinny być wystawione w formie 

bezwarunkowej. 

4. Wykonawca wpłaci na rzecz Zamawiającego kwotę zabezpieczenia, o której mowa w § 7 

ust.1, w dniu zawarcia umowy. 

5. Strony ustalają, iż: 

a) 30 % wartości zabezpieczenia tj. kwota .................... zł stanowi zabezpieczenie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu rękojmi 

b) 70 % wartości zabezpieczenia tj. kwota ............... zł stanowi zabezpieczenie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu należytego wykonania umowy. 

6. Zamawiający zwraca kwotę zabezpieczenia na wniosek Wykonawcy: 

a) odnośnie zabezpieczenia roszczeń określonych w ust. 5 pkt a) - w ciągu 15 dni po upływie 

okresu rękojmi 

b) odnośnie zabezpieczenia roszczeń określonych w ust. 5 pkt b) - w ciągu 30 dni od dnia 

dokonania bezusterkowego odbioru ostatecznego robót. 

7. Złożone przez Wykonawcę poręczenia bankowe, gwarancje bankowe lub gwarancje 

ubezpieczeniowe powinny być ważne co najmniej do : 

a) odnośnie zabezpieczenia roszczeń określonych w ust. 5 pkt a) - upływu 15 dni, licząc od 

upływu okresu rękojmi 

b) odnośnie zabezpieczenia roszczeń określonych w ust. 5 pkt b) - upływu 30 dni licząc od 

dnia dokonania bezusterkowego odbioru ostatecznego robót. 

§ 8 

1. O dacie odbioru końcowego Wykonawca powiadamia Zamawiającego na 5 dni przed 



planowanym zakończeniem określonej części robót lub wszystkich robót. 

2. W protokolarnym odbiorze robót uczestniczą inspektor nadzoru, kierownik budowy oraz 

minimum po jednym upoważnionym przedstawicielu Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

Gdy roboty będące przedmiotem odbioru zostały wykonane przez Podwykonawcę (dalszego 

Podwykonawcę) bądź z jego udziałem, w odbiorze będzie uczestniczył dodatkowo 

Podwykonawca (dalszy Podwykonawca). Jeżeli Zamawiający dokonuje odbioru bez 

zastrzeżeń, to oświadcza, że kwituje wykonanie robót przez Wykonawcę i kwituje wykonanie 

robót przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę). Protokół odbioru sporządza się w 

dwóch egzemplarzach - po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy oraz dodatkowo po 

jednym egzemplarzu dla każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy). 

3. W toku odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu następujące 

dokumenty, pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania robót będących przedmiotem 

umowy, tj.: 

1) obmiar robót, kosztorys powykonawczy, 

2) kosztorysy powykonawcze robót dodatkowych, 

3) dziennik budowy 

4) aprobaty techniczne i świadectwa użytych materiałów dopuszczające do stosowania ich w 

budownictwie, 

5) w przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu, protokół odbioru prawidłowego 

wykonania tych robót, 

6) protokoły badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych, 

7) inne wynikające z przepisów szczegółowych, 

8) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac i uporządkowaniu terenu, 

9) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza lub szkice geodezyjne z oświadczeniem o 

zgłoszeniu roboty geodezyjnej do Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego dotyczącej 

przedmiotowej umowy. 

4. W przypadku zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu Zamawiający 

obowiązany jest do dokonania odbioru tych prac w terminie 2 dni roboczych od daty 

powiadomienia go tym fakcie przez Wykonawcę. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad, 

2) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może: 

a/ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem: 

- obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot umowy odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem: 

- odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i 

inspekcji, 

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo 

domagania się od wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

6. Ewentualne wady stwierdzone przy odbiorze zostaną usunięte przez Wykonawcę w ciągu 7 

dni od daty zakończenia odbioru częściowego lub końcowego. 

§ 9 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na 

okres 

……… lat(a) na wykonane roboty (materiały i robociznę) licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego. 



2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) 

powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego poprzez naprawę lub wymianę na wolny 

od wad przedmiot umowy lub jego część. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas 

naprawy lub wymiany. 

3. Przez wadę rozumie się jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot 

umowy robotach budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu 

umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub 

korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości 

przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości 

lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. 

Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot umowy nie stanowi własności 

Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. 

4. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad, o których mowa w pkt 2 i 

3, w okresie gwarancji, w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich 

usunięcie, 

to Zamawiający może zlecić usunięcie wad przedmiotu umowy stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

6. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne w wykonaniu przedmiotu umowy również po 

okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 

rękojmi. 

§ 10 

1. Jeżeli nastąpi konieczność wykonania robót nieobjętych dokumentacją projektową oraz 

dodatkowych lub zamiennych, wynikających z decyzji organów nadzoru budowlanego lub 

będących następstwem wadliwego wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez 

Wykonawcę, 

roboty takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia, w 

terminach wynikających z niniejszej umowy. 

2. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych dokumentacją 

projektową oraz dodatkowych lub zamiennych, innych niż te określone w ust. 1., Wykonawca 

może wykonać roboty wyłącznie za zgodą Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych 

stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony odrębnej 

umowy, ustalającej zakres rzeczowy tych robót, ich wartość i termin wykonania. 

3. Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust. 2, będzie ustalone kosztorysem 

powykonawczym potwierdzonym przez inspektora nadzoru. 

§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto; przez 

wynagrodzenie umowne rozumie się wynagrodzenie brutto, określone w § 4 ust. 3, 

b) za opóźnienie w oddaniu całego przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 ust. 2 

umowy, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2, kara umowna wynosi 1,0% wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień opóźnienia. 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego 

na usunięcie wad, 



d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad. 

e) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5000,00 złotych za 

każdy nieprzedłożony do akceptacji projekt Umowy, lub projekt jej zmiany, 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

h) za brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty, w wysokości 5000,00 złotych za każdą zmianę 

i) z tytułu niezłożenia oświadczenia, że bezpośrednio prace fizyczne przy realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem zamówienia będą wykonywały osoby (ze wskazaniem 

ich imion i nazwisk) zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu oświadczenia, 

j) z tytułu nie zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób do wykonywania bezpośrednio 

prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – w 

wysokości 500 zł za każdy ujawniony przypadek 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokryje poniesionej szkody, strona może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający w razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary może potrącić należną karę 

z dowolną należnością Wykonawcy. 

§ 12 

1. Z ramienia Wykonawcy roboty prowadzić będzie ............................ jako kierownik 

budowy. 

2. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie ............................... 

§ 13 

Dla utrzymania bieżącej współpracy i wzajemnego informowania się o przebiegu prac nad 

realizacją przedmiotu umowy strony wyznaczają dodatkowo następujących przedstawicieli: 

- z ramienia Zamawiającego – 

- z ramienia Wykonawcy - 

§ 14 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. W przypadku nie przystąpienia do wykonania prac przez Wykonawcę w ciągu 21 dni od 

daty podpisania umowy, Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. 

§ 15 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej /aneksu/. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Zmiana może dotyczyć wszystkich 

istotnych postanowień umowy pod warunkiem, że nie spowoduje zwiększenia wielkości lub 

zakresu zamówienia. 

Zmiana jest możliwa w następujących przypadkach: 

- rezygnacji z części prac na skutek zmiany projektu budowlanego z jednoczesnym 

obniżeniem wynagrodzenia, 

- zmniejszenia zakresu robót z innych przyczyn nieznanych w momencie zawarcia umowy z 



odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia, 

- w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli zmiana jest konieczna z powodu 

Mrozu poniżej - 5°C lub opadów atmosferycznych(deszcz, śnieg, grad) uniemożliwiających 

prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia trwających w ciągu dłużej niż 7 dni 

kalendarzowych. 

- jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania „siły wyższej”. Jako siłę wyższą rozumie 

się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji 

którejkolwiek ze stron umowy, 

- jeżeli wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest 

korzystna dla Zamawiającego, 

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 

- konieczności usunięcia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących 

koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie 

wstrzymuje realizację robót, 

- zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie 

wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, 

- gdy zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy lub zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego ze względu na interes publiczny. 

- zmiana podwykonawcy na warunkach określonych w SIWZ i w umowie, 

- zmiana osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne. 

Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzania robót zamiennych wynikających z 

uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca może wnioskować o wprowadzenie 

robót zamiennych, które będą przedmiotem analizy przez Zamawiającego. 

§ 16 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisów prawa budowlanego. 

§ 17 

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 18 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy 
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