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Rozdział I

Zamawiający

Zamawiającym jest

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu
ul. Zatorska 2, 32-600 Oświęcim
tel.
(0-33) 84-48-950
fax
(0-33) 84-48-919
www:
www.psposwiecim.pl
e-mail:
kppsposwiecim@straz.krakow.pl
NIP
549-12-21-232
REGON 072191550

Rozdział II

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą prawo zamówień publicznych.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach
nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 459 z późn. zm.).

Rozdział III

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie parkingu wraz z odwodnieniem terenu KP PSP w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej 2.
Zadanie obejmuje w szczególności:
a) Wykonanie miejsc postojowych wraz z jezdnią manewrową;
b) Wykonanie odwodnienia;
c) Wzmocnienie podłoża;
d) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
e) Wykonanie chodnika.
Ponadto zadania obejmują również:
a) organizację, zabezpieczenie i zagospodarowanie placu budowy,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej z pełnymi i niezbędnymi pomiarami,
certyfikatami zgodności, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności i innymi
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dokumentami dopuszczającymi do stosowania na zastosowane materiały i urządzenia wraz
z ich wykazem,
c) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
Na obiekcie KP PSP w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej Wykonawca będzie korzystał z tego
samego wjazdu na plac budowy, na którym będą poruszały się pojazdy służbowe oraz
pożarnicze. Wjazd musi być utrzymywany przez Wykonawcę na bieżąco w pełnej
przejezdności i czystości.
Zamawiający informuje, że w budynku KP PSP w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej 2 pełnią
całodobową służbę strażacy i Wykonawca w porozumienie z Zamawiającym zobowiązany
będzie własnym staraniem i kosztem do takiej organizacji prac, aby umożliwić działalność
ratowniczo-gaśniczą.
Kody CPV:
45 00 00 00-7
45 11 12 00-0
45 11 12 40-2
45 11 12 30-9
45 23 32 22-1

Roboty budowlane
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
Roboty w zakresie układania chodników

Szczegółowy zakres pracy zawarty jest w:
1. Decyzji Nr 67/10 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.7351-742/09 z dnia 12 lutego
2010 r. udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn: „Budowa drogi dojazdowej
wraz z parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem terenu do siedziby KP PSP
w Oświęcimiu”.
2. Projekcie budowlanym drogi dojazdowej wraz z parkingiem, odwodnieniem i
oświetleniem terenu do siedziby KP PSP w Oświęcimiu.
3. Projekcie wykonawczym drogi dojazdowej wraz z parkingiem, odwodnieniem
i oświetleniem terenu do siedziby KP PSP w Oświęcimiu.
(Uwaga: budowa drogi dojazdowej oraz oświetlenie terenu nie są objęte
przedmiotowym postępowaniem).
4. Informacji BIOZ.
5. STWiOR.
6. Przedmiarze robót – pomocniczo.
Zamawiający zaznacza, że załączony przedmiar ma wyłącznie charakter pomocniczy
i orientacyjny, podstawą do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót.

Rozdział IV

Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 11 grudnia 2017 r.
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Wykonawca ustali z Zamawiającym przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowofinansowy. Za spełnienie terminu wykonania zamówienia uznaje się dokonanie odbioru
końcowego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru.

Rozdział V

Warunki udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
I. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1)
ustawy Prawo zamówień publicznych.
II. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania zamówienia:
a) zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej 2 zadania tożsame z przedmiotem zamówienia (np. drogi, parkingi,
place manewrowe itp.) o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto
każde.
b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie
realizacji zamówienia osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą
uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające
im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów i osoba ta spełnia następujące wymagania:
 kierownik budowy – osoba posiadająca uprawienia bez ograniczeń
w specjalności inżynieryjnej drogowej.
Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U
z 2016 poz. 290 z późn. zm.), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie
z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z póżn.
zm.) oraz w ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2014 poz.
1946).
Wykonawca zgodnie z art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia. W tym celu musi
przedstawić Zamawiającemu:
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a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę,
wykonywaniu zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

przy

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na 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.
ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie:
 wykonania prac ziemnych;
 wykonania nawierzchni brukarskiej i podbudowy drogowej;
 wykonania robót towarzyszących i odwodnienia;
 obsługa sprzętu m.in. koparki, ładowarki, walca itp.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 14 dni od
otrzymania takiego wezwania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
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Rozdział VI

Wykaz oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału
w postępowaniu wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia z postępowania.
Ponadto do oferty należy załączyć:
1. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę powinno być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
notarialnie za zgodność z oryginałem (za wyjątkiem osób wpisanych w KRS).
2. Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom wraz z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców. Wykaz
ten stanowi element formularza oferty, należy go wypełnić jeżeli wykonawca
przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Brak wypełnienia
stosownych pól formularza oferty w tym zakresie uznany będzie za informację, że
wykonawca nie zamierza powierzyć podwykonawcom żadnych części zamówienia.
3. Kosztorys ofertowy.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
1.

Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.

2.

Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z 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.

3.

Oświadczenia o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności.
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4.

Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

tytułem środka

5.

Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, 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. – Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia
przedmiotowego oświadczenia jedynie w przypadku upłynięcia terminu o którym mowa
w art. 24 ust. 11 prawa zamówień publicznych.

6.

Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert 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 drogowe 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 drogowe były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty.

7.

Danych osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnej za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tą osobą.

Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale VI SIWZ:
a) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
b) pkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w ppkt a) i b) tiret drugie, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której ten dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ppkt a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
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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.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w pkt. 1, składa dokument, o którym mowa w ppkt a), w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby.
Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest do złożenia oświadczeń
i dokumentów określonych w rozdziale VI SIWZ. Dokumenty te potwierdzają spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki
cywilnej, konsorcja itp.) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie należytego wykonania umowy.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą
występującym jako pełnomocnik pozostałych (lider).
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w celu w wskazania braku istnienia
wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postepowaniu zamieszcza informację
o tych podmiotach w oświadczeniu.
W przypadku gdy zamawiający najwyżej oceni ofertę ww. wykonawcy, wówczas wezwie go
do złożenia dla każdego z podmiotów oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale
VI.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w niniejszym rozdziale, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
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W przypadku, gdy ww. oświadczenia lub dokumenty są sporządzone w innym języku niż język
polski wykonawca przedstawi tłumaczenia na język polski wskazanych przez siebie
i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w niniejszym rozdziale, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy prawo zamówień publicznych,
zamawiający skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile będą one nadal
aktualne.
Zamawiający może zażądać przedstawiania oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, innych niż oświadczenia, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski.
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale składane są w formie
przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U z 2016 r. poz. 1126).
W związku z tym, że roboty będące przedmiotem zamówienia mają być wykonane w miejscu
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed
przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile będą znane, podał nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w wykonywanie robót budowlanych. Ponadto wykonawca zobowiązany jest
do bezzwłocznego informowania zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych nowemu podwykonawcy zobowiązany jest
do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie.

Rozdział VII

Informacje o sposobie porozumiewania się
zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów,
a także osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami

1. Jako obowiązujący sposób porozumiewania się z wykonawcami zamawiający wskazuje
formę pisemną. Dopuszcza się przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
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2. Na żądanie nadawcy fakt otrzymania faksu winien zostać niezwłocznie potwierdzony
przez drugą stronę w postaci odesłania pierwszej strony faxu z pieczęcią odbiorcy
i dopiskiem „wpłynęło dnia ….. ilość stron …..”
3. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie zapytań dotyczących SIWZ drogą
elektroniczną na adres kppsposwiecim@straz.krakow.pl. Zamawiający obowiązany jest
udzielić odpowiedzi na zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, które zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
wpłynęły do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert to jest do dnia 18 października 2017 r.
4. Zamawiający udzielać będzie wyjaśnień treści SIWZ na zasadach określonych w art. 38
ustawy prawo zamówień publicznych.
5. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Bożena Luranc

isnp. Paweł Dziędziel
6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania zamawiającego o każdorazowej
zmianie danych kontaktowych przedstawionych w ofercie, w szczególności: zmiany
adresu siedziby, nr telefonu, faksu, maila, nr konta bankowego.

Rozdział VIII Wymagania dotyczące wadium
1.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy zł 00/100).

2.

Wadium może być wniesione:
a) w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Nr 72 8110 1023
2003 0312 0216 0005 z dopiskiem wadium – „PT.2370.3.3.2017
Wykonawcy”

i nazwą

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
3.

Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.

4.

Jeżeli wadium będzie wniesione w pieniądzu warunkiem uznania wpłaty wadium będzie
wpływ przekazanych środków na rachunek zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert.
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5.

Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone
przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty
zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 4a i 5
ustawy prawo zamówień publicznych.

6.

Wszystkie formy wadium powinny mieć określoną ważność zgodną z okresem związania
ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.

7.

Zasady zwrotu wadium określone są w art. 46 ust. 1, 1a, 2 ustawy prawo zamówień
publicznych.

8.

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział IX

Termin związania ofertą

1.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

2.

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. Zgoda wykonawcy
na przedłużenie terminu winna być wyrażona na piśmie i dopuszczalna jest tylko
z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa wyżej nie
powoduje utraty wadium.

3.

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.

Rozdział X

Opis sposobu przygotowania ofert

1.

Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, zgodnie z formularzem oferty
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2.

Do oferty winno być załączone oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

3.

W przypadku, gdy wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kserokopię jakiegoś
dokumentu, która będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej
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prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób,
zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
4.

Załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski.

5.

Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

6.

Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie brana pod uwagę lecz zostanie odrzucona
wraz z ofertą podstawową.

7.

Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana w edytorze tekstu oraz
podpisana przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszystkie załączniki do
oferty stanowiące oświadczenia wykonawcy winny być również podpisane przez
uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.

8.

Wszystkie strony oferty, a także wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł
poprawki muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Na formularzu oferty
(załącznik nr 1) winny być ponumerowane i wymienione z nazwy przedkładane
załączniki (dokumenty).

9.

Ofertę zamieszcza się w kopercie, która będzie zaadresowana na zamawiającego, na adres
podany w rozdziale I SIWZ oraz będzie posiadać oznaczenia:
OFERTA
WYKONANIE PARKINGU WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM.
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM
26 PAŹDZIERNIKA 2017 R. GODZ. 13:00

10.

Na kopercie winna być również wyeksponowana nazwa i adres wykonawcy.

11.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma na ten temat pisemne oświadczenie przed terminem
składania ofert, w zamkniętej kopercie oznaczonej określeniem "zmiana" lub
”wycofanie". Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po
upływie terminu składania ofert.

12.

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród
zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Informacje te należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych
informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA”.
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Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy prawo zamówień
publicznych, to znaczy: nazwy (firmy) wykonawcy oraz adresu, ceny oferty, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
Aby zastrzeżenie było skuteczne należy również dołączyć wykaz zastrzeżonych
dokumentów wraz z uzasadnieniem, że spełniono łącznie następujące warunki:
a) informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny
przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,
b) informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Brak takiej formy zastrzeżenia oznaczać będzie, że wszystkie złożone przez wykonawcę
dokumenty są jawne i mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania

Rozdział XI

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego (rozdział I SIWZ) nie później niż do
26 października 2017 r. godz. 12:30.

2.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października 2017 r. godz. 13:00 w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu ul. Zatorska 2, 32-600 Oświęcim.

3.

Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4.

Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający ogłosi nazwy, adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia publicznego,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5.

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 wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

Rozdział XII

Opis sposobu obliczenia ceny

1.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtowy i zawiera w sobie wszystkie koszty
wykonania przedmiotu zamówienia. Za sposób przeprowadzenia kalkulacji
wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca.

2.

Cena określona przez wykonawcę jest wiążąca na czas realizacji umowy.
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3.

Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.

4.

Wartość oferty jest jednocześnie wartością umowy.

5.

Oferta winna uwzględniać obowiązujący podatek VAT.

6.

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

Rozdział XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie
się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert
Proces wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na rodzaj stosowanych wymagań i techniki
ich sprawdzania podzielony został na dwa etapy.
Pierwszy etap polega na sprawdzeniu spełnienia przez wykonawców wymogów określonych
przez zamawiającego.
Sprawdzenie ofert pod względem formalno-prawnym (jeżeli nie zostały spełnione wszystkie
warunki, określone w rozdziale V wykonawca zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ustawy
prawo zamówień publicznych).
Kolejno zamawiający sprawdzi spełnienie wymagań dotyczących ofert – oferty nie spełniające
wymagań zostaną odrzucone.
Drugi etap polega na wyborze najkorzystniejszej oferty według przyjętych kryteriów.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
cena
okres gwarancji

60 %
40 %

Ceny ofert porównane zostaną przy użyciu metody proporcjonalnej.
W kryterium “cena” wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
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Wskaźnik ceny = Cena minimalna / Cena badana * 100 * 60 %
gdzie:
Cena minimalna – najniższa cena spośród złożonych ofert
Cena badana – cena badanej oferty
Gwarancje porównane zostaną przy użyciu poniższej metody:

Wskaźnik gwarancji = Gwarancja badana / Gwarancja maksymalna *100 * 40 %
gdzie:
Gwarancja maksymalna – maksymalny okres gwarancji jaki może zaoferować wykonawca
Gwarancja badana – gwarancja oferty ocenianej
MINIMALNY wymagany przez zamawiającego okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
W przypadku podania przez wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie
podanie (wpisanie) gwarancji, oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z SIWZ.
MAKSYMALNY okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres
gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki
zostanie uwzględniony także w umowie.
Uwaga:
1) Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach (np. 36 miesięcy, 40 miesięcy lub
50 miesięcy itd). Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji liczony w miesiącach
i dniach, wówczas zamawiający zaokrągli podane dni do pełnego miesiąca wg.
następujących zasad:
 od 1 do 15 dnia w dół do wskazanego przez wykonawcę miesiąca (np. 38
miesięcy i 14 dni – zamawiający do obliczeń przyjmie 38 miesięcy),
 od 16 do 31 dnia w górę do następnego miesiąca po miesiącu wskazanym przez
wykonawcę (np. 45 miesięcy i 25 dni – zamawiający do obliczeń przyjmie 46
miesięcy).
Powyższe zaokrąglenia zostaną również uwzględnione w umowie.
W kryterium “gwarancja” wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
Uzyskane w powyższy sposób wskaźniki zostaną zsumowane dla każdego wykonawcy
dając w wyniku ocenę punktową oferty.
Zamówienie otrzyma wykonawca, który uzyska największą ilość punktów
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Rozdział XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny
zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy
1.

2.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi
wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę
albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub
braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
d) unieważnieniu postępowania.
Wybrany wykonawca winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
o którym mowa w rozdziale XV SIWZ.

Rozdział XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia
należytego wykonania umowy
1.

Zamawiający żądać będzie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 5% wartości brutto oferty. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej
na dzień podpisania umowy.

2.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Roz-woju Przedsiębiorczości.

3.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 2 z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokości.

4.

Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego –
ABS Bank Spółdzielczy, Andrychów ul. Krakowska 112; nr 72 8110 1023 2003 0312 0216
0005.
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5.

Warunkiem uznania wpłaty zabezpieczenia będzie wpływ przekazanych środków na
rachunek zamawiającego przed podpisaniem umowy.

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wniesione w formie gwarancji lub poręczeń,
gwarancje i poręczenia muszą zawierać zapisy gwarantujące wypłatę kwoty zabezpieczenia
na każde pisemne wezwanie zgłoszone przez zamawiającego. Gwarancja / poręczenie
winny być bezwarunkowe i nieodwołalne. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji
treści gwarancji/ poręczenia.
a) 100% wysokości zabezpieczenia przysługiwać będzie zamawiającemu w okresie od
dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołów odbioru faktycznego
przedmiotu umowy i uznania przez zamawiającego przedmiotu umowy za należycie
wykonany,
b) 30% wysokości zabezpieczenia stanowić będzie zabezpieczenie z tytułu rękojmi za
wady i przysługiwać będzie zamawiającemu w okresie od dnia podpisania protokołów
odbioru faktycznego przedmiotu umowy i uznania przez zamawiającego przedmiotu
umowy za należycie wykonany do dnia upływu rękojmi wynikającej z oferty
wykonawcy, którego oferta została wybrana.
7.

Termin ważności poręczeń i gwarancji powinien obejmować wymienione wyżej okresy,
wydłużone dodatkowo o:
a) 30 dni dla okresu, o którym mowa w pkt 5 lit a),
b) 15 dni dla okresu, o którym mowa w pkt 5 lit b).

8.

Przy wnoszeniu zabezpieczenia wykonawca winien powołać się na przedmiot
zamówienia podany przez zamawiającego w rozdziale III SIWZ.

9.

Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z kwoty zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, w szczególności gdy wykonawca będąc zobowiązany do zapłaty kary
umownej na podstawie umowy nie zapłaci jej w terminie lub w ogóle odmówi jej
zapłacenia.

10.

W przypadku skorzystania z kwoty zabezpieczenia przez zamawiającego, na warunkach
określonych w pkt 9, kwota zabezpieczenia podlegająca zwrotowi zostanie odpowiednio
zmniejszona.

Rozdział XVI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną
wprowadzone do treści zawieranej umowy,
ogólne warunki umowy albo wzór umowy
Istotne dla stron postanowienia zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej
SIWZ.
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Rozdział XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej
przysługujących wykonawcy
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad
określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w dziale VI cytowanej ustawy.

Rozdział XVIII Informacja o zamówieniach dodatkowych
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na dodatkowe roboty
budowlane.

Rozdział XIX Zmiany w umowie
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian do umowy, w przypadku zaistnienia
którejkolwiek z niżej wymienionych przesłanek:
1.

Zmiana terminu końcowego określonego w umowie, gdy konieczność dokonania zmiany
będzie niezbędna w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu umowy
u użytkowników oraz/lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu:
a) ograniczonych zasileń budżetowych otrzymywanych od dysponentów
nadrzędnych lub,
b) opóźnień w procesie zmiany limitów budżetowych właściwych dysponentów.

2.

Zmiany określone w pkt 1 są dopuszczalne przy założeniu, że nie ulegnie
zmianie cena ofertowa.

3.

Zmiany umowy są dopuszczalne, gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.

4.

Zmiana wykonawcy może nastąpić:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy,
b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem
podwykonawców.
Wprowadzane zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144
ust. 1 e ustawy prawo zamówień publicznych.

5.
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6.

W przypadku propozycji zmiany umowy pochodzącej od Wykonawcy, Zamawiający
podejmie decyzję o zakresie ewentualnej zmiany umowy pod warunkiem, iż
zaproponowana zmiana jest nie istotna w rozumieniu art. 144 ust. 1 e i nie zmienia
ogólnego charakteru umowy oraz nie narusza równowagi ekonomicznej zawartej umowy.

7.

Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia zasadności jej
wprowadzenia oraz wymagać będzie formy aneksu do urnowy.

Rozdział XX Załączniki
Nr 1.
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6

Formularz ofertowy.
Wzór wykazu zrealizowanych robót budowlanych.
Wzór wykazu kluczowych osób przewidzianych do wykonania zamówienia.
Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.
Projekt umowy.
Wzór oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Nr 7 Dokumentacja techniczna i pozwolenie.
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Załącznik Nr 1
....................................., dnia ...................................
.........................................
/pieczęć Wykonawcy/

OFERTA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie parkingu wraz z odwodnieniem terenu
KP PSP w Oświęcimiu.
Przystępując do udziału w ww. postępowaniu ...........................................................................
.....................................................................................................................................................
/nazwa i adres Wykonawcy, telefon, fax, NIP, REGON, e-mail/

oferujemy wykonanie:
Opis

Wartość netto

Stawka
VAT

Wartość brutto

Wykonanie parkingu wraz z
odwodnieniem terenu KP PSP w
Oświęcimiu.

Na przedmiot zamówienia udzielamy……………………miesięcy gwarancji.
.........................................................................................
/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/

Oświadczamy, że:
1.

Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń.

2.

W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć
umowę na warunkach zawartych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.

Czujemy się związani ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.

4.

Zatrudnimy na umowę o pracę osoby wykonujące czynności, o których mowa w rozdziale
V SIWZ.
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5.

Zamówienie zrealizujemy w terminach przewidzianych w SIWZ.

6.

Przy realizacji zamówienia

nie przewidujemy udziału podwykonawców. *)
przewidujemy udział podwykonawców, którym
powierzone zostaną następujące części zamówienia: *)

Rodzaj powierzonej części zamówienia

Nazwa i adres podwykonawcy

*) niepotrzebne skreślić

.............................................................................................................
/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/

Do oferty załączamy:
1. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia z postępowania
2. ..........................................................................
3. ..........................................................................
4. ..........................................................................
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Załącznik Nr 2

Wykaz robót budowlanych
zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat

Nazwa Wykonawcy........................................................................................................

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

Lp.

Inwestor nazwa
i adres

Przedmiot / rodzaj
zamówienia

Całkowita
wartość
zamówienia
brutto

Miejsce
realizacji

Okres
realizacji

Wykonane
należycie *)

1

tak / nie

2

tak / nie

3

tak / nie

4

tak / nie

5

tak / nie

*) niepotrzebne skreślić
w razie potrzeby tabelę wydłużyć do wymaganej ilości wierszy

.....................................................................................
/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/
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Załącznik Nr 3

Dane osób,
które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia
Nazwa Wykonawcy........................................................................................................

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

Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje
zawodowe
/ Doświadczenie /
Wykształcenie

Zakres wykonywanych
czynności

Podstawa do
dysponowania osobą

.....................................................................................
/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/
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Załącznik Nr 4

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
w trybie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz.1579, z późn. zm.)
Nazwa Wykonawcy........................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
wykonanie parkingu wraz z odwodnieniem terenu KP PSP w Oświęcimiu
w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, że:
 nie przynależę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) *)
 przynależę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) *)
Przedstawiam w załączeniu następujące dowody, że powiązania z Wykonawcą (nazwa
adres)………………………………………………….... nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

.....................................................................................
/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 5

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Oświęcimiu.

UMOWA
WYKONANIE PARKINGU WRAZ Z ODWODNIENIEM.

Oświęcim, dnia ……………. 2017 r.
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UMOWA – projekt
nr

.…….2017

zawarta w dniu ………………….. r. pomiędzy:
Skarbem Państwa - Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu,
ul. Zatorska 2, 32-600 Oświęcim, NIP 549-12-21-232 , zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
- ………………………………………………………………………………………
a
Firmą …………………………………………………….…………..ul .…………………..,
…………………, NIP ………………….., REGON ……………….., KRS …………………
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
- ……………………………………………………………………………………..
W wyniku wyboru przez ZAMAWIAJĄCEGO oferty WYKONAWCY w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
ze zm.) zawiera się umowę o następującej treści:

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Wykonanie
parkingu wraz z odwodnieniem terenu KP PSP w Oświęcimiu”.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem terenu budowy, uwarunkowaniami
komunikacyjnymi i warunkami w jakich wykonywane będą roboty związane
z realizacją przedmiotu niniejszej umowy i w związku z tym potwierdza, że według
jego najlepszej wiedzy w dniu podpisania niniejszej umowy zakres robót określony
w umowie i załącznikach, obejmuje wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych –
zgodnie z wykazem zastosowanych materiałów w kosztorysie ofertowym. Materiały
użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).
4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane.
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§2
1. Zakres robót określony jest w:
 Decyzji Nr 67/10 Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.7351-742/09 z dnia 12 lutego
2010 r. udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn: „Budowa drogi dojazdowej
wraz z parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem terenu do siedziby KP PSP w
Oświęcimiu”.
 Projekcie budowlanym drogi dojazdowej wraz z parkingiem, odwodnieniem i
oświetleniem
terenu do siedziby KP PSP w Oświęcimiu.
 Projekcie wykonawczym drogi dojazdowej wraz z parkingiem, odwodnieniem
i oświetleniem terenu do siedziby KP PSP w Oświęcimiu.
 STWiOR.
 Przedmiarze robót.

§3
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru autorskiego nad przekazaną
dokumentacją projektową.
2. Wykonawca oświadcza, że sprawdził z należytą starannością dokumentację projektowo
– kosztorysową pod względem kompletności.
3. Jeżeli Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy stwierdzi jakiekolwiek
niezgodności lub błędy w przekazanej dokumentacji niezwłocznie powiadomi o tym
fakcie Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie roboty objęte dokumentacją z należytą
starannością.
5. W przypadku zwłoki Zamawiającego w dostarczeniu dokumentacji zamiennej lub
w usunięciu wad dokumentacji, Wykonawca ma prawo żądać zmiany umownego
terminu zakończenia prac.
§4
1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego, należy
w szczególności:
1) Wykonanie i oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z:
a) przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją oraz warunkami realizacji
określonymi w decyzjach administracyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1,
zasadami sztuki budowlanej oraz specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, w terminach określonych w niniejszej umowie,
b) ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.
1332 z późn. zm.). oraz warunkami wynikającymi z obowiązujących
przepisów technicznych,
c) wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych,
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d) postanowieniami planu BIOZ.
2) Dostarczenie materiałów, wyrobów, konstrukcji, maszyn i urządzeń niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy, odpowiadających jakościowo wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z zasadami
określonymi w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, określonymi
w projekcie wymaganiami projektowymi. Wykonawca ponosi całkowitą
odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy. Nie
dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez uzyskania uprzednio
pisemnej zgody Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.
3) Dostarczenie wymaganych prawem atestów i certyfikatów na zastosowane
materiały budowlane i wyroby. Atesty i certyfikaty winny być przekazane łącznie
z dokumentacją powykonawczą,
4) Angażowanie odpowiedniej liczby osób (w tym osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę), posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do
wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania
umowy.
5) Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego i placu budowy wraz z wszystkimi
pracami towarzyszącymi i poniesienie kosztów organizacji robót niezbędnych
w celu realizacji przedmiotu umowy.
6) Bieżące porządkowanie terenu, na którym wykonywane są prace budowlane
(dotyczy dróg dojazdowych i ciągów komunikacyjnych, z których będzie korzystał
Wykonawca, zaplecza budowy ) oraz doprowadzenia go do stanu jak w chwili
rozpoczęcia budowy. Z tytułu powyższych prac Wykonawcy nie przysługuje
wynagrodzenie dodatkowe.
7) Organizacja robót w sposób niekolidujący z funkcjonowaniem Zamawiającego oraz
innych instytucji funkcjonujących w budynku Zamawiającego.
8) Udostępnienie Zamawiającemu oraz organom do tego uprawnionym wstępu na
teren robót oraz dokumentów budowy, celem oceny prawidłowości realizowanego
zadania.
9) Prowadzenie dokumentacji budowy oraz udostępnianie jej uprawnionym organom.
10) Wykonanie osobiście oraz na własny koszt wszystkich wymaganych prawem prób
i badań jak również dodatkowych kontroli, prób i badań, jakich zażąda
Zamawiający, nie później niż na 5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie
prób i sprawdzeń oraz zawiadomienie inspektora nadzoru o terminie ich
przeprowadzenia.
11) Wykonanie tablicy informacyjnej budowy. Wykonawca nie będzie umieszczał na
ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach żadnych innych reklam i tablic
informacyjnych bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
12) Zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót
ulegających zakryciu lub zanikających niezwłocznie po ich wykonaniu i przed
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przystąpieniem do następnych prac pod rygorem niezapłacenia za roboty
niesprawdzone i nieodebrane.
13) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej.
14) Doręczenie Zamawiającemu w terminie 7 dni przed końcowym odbiorem robót:
 dokumentacji budowy,
 dokumentacji powykonawczej, w tym atestów i certyfikatów.
15) Zgłoszenie obiektu do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
pismem do Zamawiającego, a także uczestniczenie w czynnościach odbioru
i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i niedoróbek oraz doprowadzenie do
należytego stanu i porządku terenu prac.
16) Zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawców do udziału w realizacji umowy.
17) Ponoszenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody związane
z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała
lub śmierć osób oraz ponoszenie odpowiedzialności za wybrane metody działań
i bezpieczeństwo na terenie budowy.
18) Ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem
umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba
trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.
19) Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom,
Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas
wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za
działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.
§5
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy.
2) Przekazanie kopii pozwoleń na budowę.
3) Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie której
będzie realizowany przedmiot umowy. Dokumentacja stanowi własność
Zamawiającego i może być wykorzystywana wyłącznie w celu wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
4) Terminowe przystąpienie do odbioru robót budowlanych.
5) Terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.
§6
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1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 11
grudnia 2017 r.
2. Końcowy odbiór robót nastąpi w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do
odbioru.
3. Termin przekazania placu budowy jest terminem rozpoczęcia robót.
4. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków niezbędnych dla
przyspieszenia tempa robót w taki sposób, aby roboty wykonane zostały
w przewidzianym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami
obciążają Wykonawcę chyba, że niezwłocznie uzasadni, iż termin wykonania
przedmiotu umowy nie jest zagrożony.
§7
Jeżeli opóźnienie wykonania prac objętych niniejszą umową przekroczy 45 dni
kalendarzowych zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu
dodatkowego. W takim przypadku zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić wykonawcy
kosztów, jakie wykonawca poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod
rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie. Za
dopuszczalną formę złożenia oświadczenia uznaje się przesłanie faksu na nr …………………..
lub maila na adres …………………….. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być
złożone w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia przyczyn odstąpienia.
§8
Zamawiający oraz Wykonawca zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r. 1666 z późn zm.), zobowiązują się współpracować ze sobą oraz
z innymi pracodawcami w zakresie i w celu zapewnienia bezpiecznej i higienicznej pracy
wszystkim pracownikom wykonującym jednocześnie pracę w tym samym miejscu pracy na
terenie budynku Zamawiającego.
§9
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają, że Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ................................. zł brutto
(słownie złotych: ..................................... ......./100), wynikające z oferty Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu
w dokumentacji projektowej, w przedmiarach robót, które były zamieszczone
w załączniku do SIWZ. Zawiera ono ponadto koszty wszelkich robót
przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania placu budowy, koszty związane
z odbiorami wykonywanych robót, koszty wykonania dokumentacji budowy oraz inne
koszty wynikające z niniejszej umowy.
3. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia uzgodniony przed
podpisaniem umowy pomiędzy wykonawcą i zamawiającym stanowi załącznik nr 4 do
niniejszej umowy.
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§ 10
Zapłata za przedmiot umowy będzie się odbywała fakturami przejściowymi na
podstawie harmonogramu o którym mowa w § 9 ust.3.
Podstawą do rozliczenia za poszczególne etapy wymienione w ust.1 stanowić będzie
protokół częściowego odbioru robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika
budowy.
Rozliczenie całościowe inwestycji nastąpi fakturą końcową.
Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest pozytywny protokół odbioru robót
z pełną dokumentacją powykonawczą.
§ 11
Płatnikiem faktury za przedmiot umowy będzie Zamawiający.
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa
w ust. 2. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od
dnia doręczenia tej informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy, albo
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c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.
7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 2, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 12
Zamawiający dokona płatności wynikającej z wystawionych faktur w ciągu 30 dni licząc od
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów w siedzibie
Zamawiającego. Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku
Zamawiającego.
§ 13
1. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie przez Wykonawcę realizacji części robót
objętych przedmiotem niniejszej umowy Podwykonawcom wymienionym w ofercie.
2. Wykonawca oświadcza, że zamierza / nie zamierza powierzyć Podwykonawcom
realizację części robót objętych przedmiotu niniejszej umowy.
3. Podwykonawca realizuje następujący zakres prac:
................................................................................
4. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązania
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania,
uchybienia lub zaniedbania jego własne.
6. Do zawarcia umów przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymagana jest
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy, postanowienia ust. 8-10 stosuje się odpowiednio.
7. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
8. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, zobowiązany jest,
w trakcie realizacji zamówienia, jednakże nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia
przekazania placu budowy, przedłożyć Zamawiającemu jej projekt.
9. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni, licząc od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę
projektu umowy o podwykonawstwo do akceptacji, nie zgłosi do niego, na piśmie
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą
w zaproponowanej treści.
10. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą na zasadach
zaproponowanych w projekcie w szczególności gdy, postanowienia projektu umowy
sprzeczne będą z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przewidywać
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będą terminy zapłaty wynagrodzenia dłuższe niż przewidziane przepisami prawa, będą
sprzeczne z treścią niniejszej umowy albo gdy Podwykonawca nie będzie posiadał
wiedzy i doświadczenia oraz dysponował odpowiednim potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania powierzonego mu zakresu przedmiotu umowy.
11. Umowy, o których mowa w niniejszym § muszą być zawarte w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
12. Wykonawca, w terminie 7 dni, licząc od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcą, której
przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu,
poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię tej umowy.
13. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zgłoszenia, na piśmie, w terminie 7 dni,
licząc od dnia przedłożenia mu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, sprzeciwu do jej treści, w przypadku niezgodności jej postanowień
w zakresie opisanym treścią ust. 10. Brak zgłoszenia sprzeciwu przez Zamawiającego
jest równoznaczny z akceptacją przedłożonej umowy.
14. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni, licząc od
dnia jej zawarcia, poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię zawartej mowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy oraz
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako
niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.
15. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić
w szczególności, iż:
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
usługi lub roboty budowlanej,
b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie,
odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają
części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą,
c) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co
najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego
wykonania wymaganiom określonym w SIWZ oraz standardom deklarowanym
w ofercie Wykonawcy,
d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu
odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiającego,
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e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień
dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.
16. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę
zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia
Podwykonawcy,
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiającego.
17. Zawierający umowę z Podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą
solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
przez Podwykonawcę.
18. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą lub Podwykonawcy
z dalszym Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku
nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez
Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 8-10 Zamawiający jest zwolniony
z odpowiedzialności określonej w ust. 17.
19. W sytuacji określonej w ust. 18 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci
odmowy podpisania protokołu odbioru robót do czasu dostosowania warunków umów
do ustaleń określonych w niniejszej umowie oraz kary umownej w zryczałtowanej
wysokości 8.000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek.
20. Kserokopie umów potwierdzone za zgodność z oryginałem z Podwykonawcami
stanowią załączniki do niniejszej umowy.
§ 14
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .........................................., który
zapewni stałe kierownictwo nad całością robót, w tym również wykonywanych przez
zatrudnionych podwykonawców.
2. Zakres czynności kierownika budowy określają przepisy ustawy Prawo budowlane.
3. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
4. Oświadczenie stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania budowy (robotami
budowlanymi) przez kierownika budowy (robót) Wykonawca przekaże
Zamawiającemu na 3 dni przed przekazaniem placu budowy Wykonawcy.
5. W przypadku niemożności wykonywania obowiązków na budowie przez osobę
wskazaną w ust. 1, Wykonawca zapewni kierowanie robotami przez inne osoby
posiadające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie niższe niż osoba, która ma być
zastąpiona. Propozycje w tym zakresie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do
akceptacji. Zmiany te wprowadzone zostaną do umowy w formie aneksu.
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§ 15
Zamawiający ustanawia koordynatora robót w osobie - ………………….., który będzie czuwał
nad wykonaniem całości robót oraz inspektora nadzoru w osobie - ………………………..
§ 16
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty konieczne ze względu na
bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Jeżeli konieczność wykonania tych robót
wystąpi z winy Wykonawcy wówczas nie przysługuje mu prawo do otrzymania w tym zakresie
wynagrodzenia.
§ 17
1. W razie przerwania prac stan ich zaawansowania winien być stwierdzony protokolarnie
przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2. W protokole należy ponadto podać przyczyny przerwania prac, wskazania w sprawie
ich zabezpieczenia oraz ewentualne warunki i terminy ich wznowienia.
§ 18
1. Strony uzgadniają, że będą stosowane następujące odbiory:
a) odbiór częściowy,
b) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
c) odbiór końcowy,
d) odbiór po okresie rękojmi.
2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor
nadzoru inwestorskiego na pisemny wniosek Wykonawcy przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy i Podwykonawców.
3. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót
składających się na przedmiot umowy na podstawie wpisu do dziennika budowy oraz
oświadczenia kierownika budowy.
4. Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.
5. Odbioru dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty
zakończenia prac, zgłoszonego na piśmie przez Wykonawcę i wpisu do dziennika
budowy dokonanego przez kierownika budowy. W pracach mogą brać udział
przedstawiciele projektanta.
6. Z czynności odbioru Komisja sporządza protokół, który winien zawierać wszystkie
uwagi i ustalenia poczynione w toku odbioru.
7. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie
stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia
robót, niewłaściwego wykonania robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób.
8. Odbiór dokumentacji powykonawczej i każdej innej dokumentacji wykonanej przez
Wykonawcę, jeżeli wiążą się z nimi prawa autorskie, jest równoznaczny
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z przeniesieniem na Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia autorskich praw
majątkowych do tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.). Oświadczenie o przeniesieniu autorskich
praw majątkowych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji
powykonawczej.
§ 19
1. Na poczet należytego wykonania robót objętych niniejszą umową Wykonawca przed
podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia
umownego, o którym mowa w § 9 umowy.
2. Ustala się, że:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od podpisania
protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót (tj. uznania, że zamówienie
zostało wykonane należycie),
b) 30% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu udzielonej rękojmi za wady przedmiotu umowy.

§ 20
Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę
Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 21
1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiający ma prawo
naliczyć Wykonawcy kary umowne zgodnie z poniższymi zasadami.
1) Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 9 ust.1 w razie niewykonania
umowy.
2) W przypadku opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym
mowa w § 6 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego
kary umownej w wysokości 0,05 % kwoty brutto, o której mowa w § 9 ust.1 umowy
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy.
3) W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji bądź rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty
na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,05 % kwoty brutto, o której
mowa w § 9 ust.1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad
liczonej od upływu dnia wyznaczonego na ich usunięcie.
4) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom Wykonawca zobowiązuje się do
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zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1 % kwoty brutto,
o której mowa w § 9 ust.1.
5) W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej
zmian Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary
umownej w wysokości 0,1 % kwoty brutto, o której mowa w § 9 ust.1.
6) W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmian Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty
na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1 % kwoty brutto, o której
mowa w § 9 ust.1.
7) W przypadku nie wykonania w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 15)
dokumentacji powykonawczej zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego
kary umownej w wysokości 0,02 % kwoty brutto, o której mowa w § 9 ust.1 umowy
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
8) W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa 14 dniowego terminu przedłożenia
Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy
wezwanie Zamawiającego zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości 0,02% kwoty brutto, o której mowa w § 9
ust. 1.
9) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w rozdziale V SIWZ
czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez
Wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy stwierdzony
taki przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w rozdziale V SIWZ czynności.
10) W przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy, obowiązany jest on zapłacić zamawiającemu karę umowną
w wysokości 30 % wartości całkowitej brutto przedmiotu umowy.
2. Naliczenie przez Zamawiający kary umownej następuje przez sporządzenie noty
księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie
14 dni od daty otrzymania ww. dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak
zapłaty w powyższym terminie uprawnia Zamawiający do potrącenia kary umownej
z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
3. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie
zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
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4. W przypadku gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.
5. Okoliczności i przyczyny leżące po stronie Wykonawcy, które spowodują nie wydanie
decyzji o użytkowaniu przez właściwy organ administracji traktowane będą jako wady
wykonawstwa.
§ 22
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymywania ważnej polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej obejmującej cały przedmiot
zamówienia, w związku z wykonywaniem niniejszej umowy i przez cały okres jej
obowiązywania, tj. od daty rozpoczęcia robót co najmniej do daty zakończenia robót.
2. W razie wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej w trakcie trwania niniejszej umowy
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowej polisy w terminie 3 dni od dnia jej
zawarcia. W razie niewykonania tego obowiązku Zamawiający ma prawo naliczyć karę
umowną w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub
Zamawiający uprawniony będzie do ubezpieczenia przedmiotu niniejszej umowy oraz
potrącenia składki ubezpieczeniowej oraz innych kosztów z tym związanych
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 23
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Poza innymi przypadkami wymienionymi w umowie, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian
postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy dotyczących:
1) Przedłużenia terminu zakończenia robót, o czas trwania przeszkody,
w następujących przypadkach:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie
terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą
następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczności
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności
miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia
robót,
b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady
wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
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c) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich
zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są
następstwem
okoliczności,
za
które
Wykonawca
ponosi
odpowiedzialność,
d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu
niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy,
e) zawieszenia prac przez Zamawiającego, o którym mowa w § 17 umowy,
f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2) Przedłużenia terminu zrealizowania przedmiotu zamówienia określonego w §2
w przypadku niezależnego od wykonawcy przedłużającego się procesu uzyskania
stosownych decyzji administracyjnych.
3) Przedłużenia terminu zakończenia robót o czas wykonania robót budowlanych
przy zmianie technologii, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy,
w następujących przypadkach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej
przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań
technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji,
a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego na podstawie którego je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem przedmiotu umowy,
b) wystąpienia warunków terenu robót odbiegających w sposób istotny od
przyjętych w dokumentacji, w szczególności napotkania w trakcie robót
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji,
c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa,
d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami (w tym awaria systemów zasilania
obiektu w media, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie
robót, pożar, zalanie).
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 są dopuszczalne przy założeniu, że nie ulegnie
zmianie cena ofertowa.
4. Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony
dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
a) zmiany adresu, osób reprezentujących Strony w przypadku zmian
organizacyjnych, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
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b) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa
w § 14 ust. 1 i § 15 w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
c) zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz
rozporządzeń, w przypadku uchwalenia nowych ustaw lub rozporządzeń
mających odpowiednie zastosowanie,
d) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy związanego z zaniechaniem
wykonania robót, zamianą robót lub zmniejszeniem ilości robót, będących
przedmiotem niniejszej umowy, jeżeli te zmiany spowodują konieczność
obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy –
również obniżenie
wynagrodzenia Wykonawcy,
e) w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
f) wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy, a jeżeli te zmiany
spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy – również
obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zmiana
zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy zawarte
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), ze względu na:
- przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnej
propozycji zmian, które w razie ich przyjęcia: przyspieszą
ukończenie robót, obniżą koszt ponoszony przez Zamawiającego na
wykonanie lub utrzymanie robót, poprawią sprawność lub zwiększą
wartość ukończonych robót, w inny sposób będą korzystne dla
Zamawiającego,
- wprowadzenie robót zamiennych o wartości nieprzekraczającej
wartości określonej za tożsamy zakres w ofercie Wykonawcy,
g) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych
w trakcie realizacji robót budowlanych, w przypadku zaistnienia
okoliczności, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem
do realizacji prac.
§ 24
1. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca zobowiązany
jest wykonać je na podstawie oddzielnego zamówienia, przy czym wyliczenie wartości
tych robót musi być oparte na cenach jednostkowych i nośnikach cenotwórczych
(stawka za roboczogodzinę, koszty ogólne, zysk i inne narzuty) przyjętych w ofercie
Wykonawcy dla zamówienia podstawowego.
2. Dopuszcza się stosowanie cen jednostkowych materiałów na podstawie cen średnich
według cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający udzielenie zamówienia
dodatkowego.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - wykonanie parkingu wraz z odwodnieniem terenu.
str. 42

3. Zamówienie dodatkowe poprzedzone będzie negocjacjami pomiędzy Stronami
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

§ 25
Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty drogowe na okres
………………. miesięcy, licząc od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru
końcowego przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany
przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na
cel określony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy,
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy
odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie
rękojmi Zamawiający może:
a) żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
c) w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający bez
dodatkowego wezwania może dokonać ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy
i na jego koszt. Jeżeli wartość wykonanych prac przewyższy kwotę
zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Wykonawca
obciążony zostanie kwotą przewyższającą to zabezpieczenie.
W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie
nadających się do usunięcia Zamawiający może:
a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem – odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy
nadzoru i inspekcji lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej
z opóźnienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady
także po upływie terminu, o których mowa w ust. 1 niniejszego §, jeżeli reklamował
wadę przed upływem tego terminu. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego
wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady.
W przypadku, gdy Zamawiający poniesie szkodę w wyniku czynności podjętych przez
Wykonawcę, względnie w wyniku zaniechania czynności przez Wykonawcę
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości
poniesionej szkody.
8. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania zaistniałych wad i uszkodzeń
przedmiotu umowy wynikających z zastosowania niewłaściwych, wadliwych
materiałów lub niewłaściwego bądź wadliwego wykonania oraz błędnej konstrukcji.
Gwarancją objęte są wady przedmiotu umowy wynikające z wad materiałowych oraz
wad wykonania.
9. Strony zgodnie ustalają, że wykonawca usunie wady przedmiotu umowy - ujawnione
w okresie gwarancji, w terminie 14 dni od daty doręczenia mu zgłoszenia za
pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Do okresu usuwania wad nie wlicza się
dni ustawowo wolnych od pracy. Przyjmuje się, że dni ustawowo wolne od pracy to dni
określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U.
z 2015 r. poz. 90 z późń. zm). W szczególnych warunkach gdy wykonawca nie będzie
mógł dotrzymać powyższego terminu, warunki szczegółowe naprawy ustali
z zamawiającym.
10. Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu, materiałów do
naprawy oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem napraw w ramach
gwarancji i rękojmi za wady obciążają wykonawcę.
11. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia przedmiotu umowy
do naprawy do momentu odebrania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wolnego od
wad.
12. Jeżeli wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy we wskazanym w ust. 9 terminie,
zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie w wybranej przez
siebie firmie - na koszt i ryzyko wykonawcy. W takim przypadku zamawiający wystawi
wykonawcy notę obciążeniową równą kosztom poniesionym na usunięcie wad
przedmiotu umowy lub jego części przez osobę trzecią, a wykonawca zobowiązuje się
do jej uregulowania w terminie wskazanym w tej nocie. Ustęp ten nie narusza
postanowień dotyczących kar umownych, które będą naliczane oddzielnie dla każdego
przypadku. Usunięcie wad przedmiotu umowy przez osobę trzecią nie powoduje utraty
gwarancji udzielonej przez wykonawcę na przedmiot umowy.
§ 26
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, gdy Wykonawca:
a) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął prac lub w przypadku ich wstrzymania
przez Zamawiającego nie podjął ich w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji
o wznowieniu realizacji od Zamawiającego,
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b) wykonuje roboty wadliwie lub niezgodnie z dokumentacją projektową, nie
reaguje na wezwania Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu
wykonania umowy w wyznaczonym terminie,
c) ulega likwidacji, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia,
przekształcenia lub reorganizacji,
d) wydano w stosunku do Wykonawcy nakaz zajęcia majątku w zakresie
uniemożliwiającym mu wykonanie zamówienia,
e) złożono wniosek w przedmiocie ogłoszenia upadłości Wykonawcy.
3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
4. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez
złożenie oświadczenia drugiej stronie. Za dopuszczalną formę złożenia oświadczenia
uznaje się przesłanie faksu na nr …………….. lub maila na adres…………… ………..
5. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy zgodnie z postanowieniami ust. 1
niniejszego § Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za usługi
wykonane do dnia odstąpienia od umowy.
6. Poza przypadkami określonymi w powyższych ustępach niniejszego § Zamawiający
zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie
cywilnym.
7. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
a) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół
inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, która jest powodem odstąpienia od umowy.
8. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od odstąpienia, usunie
z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
9. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do przejęcia od
Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy od dnia zakończenia inwentaryzacji
i zabezpieczenia przerwanych robót.
10. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty,
które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów
budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie
tych obiektów i urządzeń,
c) przejęcia od Wykonawcy protokolarnie pod swój dozór terenu budowy.
11. W związku z odstąpieniem Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy,
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, o ile straty związane
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z nieterminowym lub niewłaściwym wykonywaniem prac, przewyższą kwotę złożoną
przez Wykonawcę na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
§ 27
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459
z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźń zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz inne właściwe
przepisy łącznie z wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez
polski sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 28
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona
będzie w formie aneksu.
2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 2
egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO i 1 egzemplarz dla WYKONAWCY.

3. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.

WYKONAWCA:

Załączniki do umowy:
1.
Oferta Wykonawcy.
2.
Umowy z podwykonawcami.
3.
Dokumenty i pozwolenia określone w § 2 ust.1
4.
Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik Nr 6
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dane Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………....
Telefon:………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail:…………………………………………………………………………………….
REGON………………………………………………………………………………………….
NIP………………………………………………………………………………………………

Informacje ogólne:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?
TAK/NIE*

Informacja dotycząca wykonawcy:
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie
parkingu……..” oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 11 października 2017r

.
…………………………….
(Miejscowość i data)

…………………………………….
(podpis)
*nie właściwe skreślić
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Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów:
Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 11 października
2017 r., polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………...…………………………………………………………...…. w następującym
zakresie:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………….
(Miejscowość i data)

…………………………………….
(podpis)

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

…………………………….
(Miejscowość i data)

…………………………………….
(podpis)
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Dane Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………....
Telefon:………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail:…………………………………………………………………………………….
REGON………………………………………………………………………………………….
NIP………………………………………………………………………………………………

Informacje ogólne:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?
TAK/NIE*

Oświadczenie dotyczące wykonawcy:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp.

…………………………….
(Miejscowość i data)

…………………………………….
(podpis)
*nie właściwe skreślić
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………………….. ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
…………………………….
(Miejscowość i data)

…………………………………….
(podpis)

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się
wykonawca:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na których zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu tj.: …………………………………………..........................................................
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………….
(Miejscowość i data)

…………………………………….
(podpis)

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

…………………………….
(Miejscowość i data)

.………………………………….
(podpis)

