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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych                         

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(SIWZ) 

 

 

 

 

„Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim” 

 

 

I. Gmina Ustronie Morskie - upoważniona do przeprowadzenia postępowania                   

i udzielenia zamówienia w imieniu Zamawiających wspólnie przeprowadzających 

postępowanie, tj. Gminy Ustronie Morskie i Miejskich Wodociągów i Kanalizacji                

w Kołobrzegu: 

 

Adres:    ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie  

Telefon:    94 35 15 535 

Fax.:     94 35 15 940 

REGON:    330920512 

NIP:      671–18–01–453 

E-mail:                                         sekretariat@ustronie-morskie.pl 

Adres strony internetowej:           www.ustronie-morskie.pl  

 

II. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

 

Adres:    ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg 

Telefon:    94 35 23 292 

Fax.:     94 35 23 292 

REGON:    330263149 

NIP:      671–00–12–257 

E-mail:                                         sekretariat@mwik.kolobrzeg.pl 

Adres strony internetowej:           www.mwik.kolobrzeg.pl 

[zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 

z późn. zm.) „Zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić 

zamówienia, wyznaczając spośród siebie zamawiającego upoważnionego do 

przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz”]. 
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Informacja dla wykonawców wraz z załącznikami 

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Wykonawca winien uważnie zapoznać się z całą SIWZ. 

2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami SIWZ. 

3. Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.  

4. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę (wypełniony „Formularz oferty” wraz        

z wymaganymi przez SIWZ dokumentami). 

5. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

danego Wykonawcę. 

6. Wykonawca poda na formularzu ofertowym wynagrodzenie, które pragnie otrzymać 

za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Zakupione materiały muszą posiadać właściwości i cechy niezbędne do realizacji 

zadania oraz muszą spełniać normy unijne i krajowe.  

9. Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim. 

10. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie 

w polskiej walucie. 

11. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej 

walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunków Zamawiający dokona 

przeliczenia tej waluty na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę 

umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie oraz na stronie internetowej). Kursy walut dostępne są pod następującym 

adresem internetowym: www.nbp.pl Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany 

średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem 

wszczęcia postępowania. 

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

13. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy Pzp. 

15. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek. 

16. Zamawiający przewiduje zmianę umowy  

a) w przypadku przedłużenia terminu realizacji zadania   

 stwierdzenia podczas prowadzenia interwencyjnych prac archeologicznych 

zwiększenia zakresu tych prac - przedłużenia terminu realizacji zadania, 

 gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii 

realizacji prac określonej umową, normami i innymi przepisami, 

wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność (np. wysokie lub niskie temperatury, 

silne wiatry, długotrwałe i obfite opady deszczu i śniegu), 

 gdy warunki geologiczne, terenowe i wodne nie ujawnione w dokumentacji 

technicznej a utrudniające wykonanie umowy, 

http://www.nbp.pl/
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 wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska 

żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne) 

z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a w szczególności: 

 będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 

konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w 

jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie 

terminu zakończenia robót, 

 gdy wystąpi opóźnienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwoleń, 

uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na 

mocy przepisów prawa, jeśli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w 

przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie 

są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

 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; 

 jeśli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia 

do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich 

wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 

b) w przypadku  zmiany wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy 

 w/w prace archeologiczne nałożą konieczność zmiany technologii 

prowadzenia prac związanych z realizacją zamówienia  

 

II. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Oferta zostanie sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 

SIWZ. 

2. Do oferty zostaną załączone dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.  

3. Oświadczenia załączone do oferty składane są w oryginale, zaś pozostałe dokumenty 

mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia 

oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy 

złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić 

wątpliwości, co do jej prawdziwości. Poświadczenia za zgodność z oryginałem 

dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 

4. Ofertę sporządza się w języku polskim. 

5. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej z zachowaniem warunków 

podanych w pkt. 10.  

6. Formularz oferty zostanie trwale spięty oraz podpisany, a wszystkie strony oferty 

będą ponumerowane - w tym wszystkie załączniki – muszą być parafowane przez 

osobę podpisującą ofertę. 

7. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to 

z  innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru sądowego, 

zaświadczenia o wpisie do CEIDG). 

8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane 

przez osobę /osoby/ podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany. 
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9. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności Formularz 

oferty – Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W 

przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje 

"nie dotyczy". 

10. Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę 

zmieniona, jednak układ graficzny (zawartość strony) i opis poszczególnych kolumn i 

wierszy musi pozostać niezmieniony. 

11. Wykonawca umieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą 

zaadresowane: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie 

Morskie oraz będą posiadać następujące oznaczenie: 

Oferta w przetargu nieograniczonym na zadanie: 

„Przebudowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim”. 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna musi posiada nazwę i adres 

Wykonawcy. 

12. Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się             

z treścią oferty. 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 

terminu składania ofert.  

14. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu 

kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w pkt. 11, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub 

"Wycofanie".  

15. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści 

oferty po upływie terminu składania ofert. 

16. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca 

składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one 

udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 

17. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, 

co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności. 

Uwaga : 

Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnice 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane 

innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą:  

„DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” 

(w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji /Dz.U.2003 r. Nr 153 poz.1503 z późn. zm./). 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte               

i oddzielone od pozostałej jawnej części. 

 

III. Oferty częściowe 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
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IV. Oferty wariantowe 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej 

odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia.  

 

V. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.  

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę: 

1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                     

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

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

ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość 

ogłoszono,  z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku  w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 

Prawo upadłościowe (Dz. U.  z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 

r. poz. 615). 

2. Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 

3. Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

4. Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w art. 24. ust. 1 pkt 15 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 

2164 z późn. zm.), chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 

1) nie podlegający wykluczeniu;  

2) spełniający warunki udziału w postępowaniu. 

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;  

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

3) zdolności technicznej lub zawodowej. 

3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. W 

celu potwierdzenia spełnienia opisanych wyżej warunków, Wykonawca musi załączyć 

do oferty dokumenty określone w Rozdziale VIII : 
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1) Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku dotyczącego kompetencji 

lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 

 

2) Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej, jeżeli wykonawca przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym 

niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca wykaże się 

posiadaniem środków lub zdolności kredytowej na kwotę minimum 500.000,00 

zł. 

3) Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub 

zawodowej, jeżeli wykonawca przedłoży: 

a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie. Na ich potwierdzenie przedłoży 

dokument potwierdzający należyte wykonanie co najmniej jednego 

zamówienia uwzględniającego budowę lub przebudowę dróg lub placów o 

nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 2000 m2 i wartości brutto 

co najmniej 500.000,00 zł oraz co najmniej jedną budowę sieci wodociągowej 

PE Ø160 lub większej o długości min. 500 mb wraz z podaniem ich rodzaju, 

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

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 

roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone. 

 

 Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający dokona 

oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację Załącznika nr 5 oraz 

dołączonych dokumentów potwierdzających wykonanie co najmniej 1 roboty 

w zakresie budowy drogi i w zakresie budowy wodociągu. 

b) Oświadczenie na temat kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry 

kierowniczej wykonawcy złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 

4 do SIWZ. W stosunku do kierownika budowy  wymagane są uprawnienia 

budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inżynieryjnej - 

drogowej w ograniczonym zakresie (minimum). Zamawiający dokona oceny 

spełniania warunków poprzez weryfikacje złożonego załącznika nr 4. 

c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi - kierownika budowy wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu 

stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania 

warunków poprzez weryfikacje złożonego załącznika nr 4. 

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 

dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 

5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

6. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których 

mowa w rozdz. VI. pkt. 3. ppkt 2) i 3), w stosownych sytuacjach oraz w 

odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych.  
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2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 

ustawy Pzp. 

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji 

których te zdolności są wymagane.  

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

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy. 

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa, podmiotu, o którym mowa w ppkt 1), nie potwierdzają spełnienia 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w 

terminie określonym przez zamawiającego:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową 

lub ekonomiczną, o której mowa w ppkt. 1). 

 

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z formularzem 

ofertowym. 

 

1. Wykonawca załączy do wypełnionego Formularza Oferty - zał. Nr 1 do SIWZ, 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

 

1) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i  spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć na druku 

stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

2) Formularz cenowy – zał. 3A 

3) Formularz cenowy– zał. 3B 

 

 

2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte 

w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

1a. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 

oświadczenie o którym mowa w pkt. 1., składa każdy z wykonawców wspólnie 
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ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków 

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

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia.  

1b. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w 

pkt. 1. oraz zamieszcza informacje o podwykonawcach w ww. oświadczeniu. 

1c. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także 

oświadczenie o którym mowa w pkt. 1. dotyczące tych podmiotów oraz 

zamieszcza informacje o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta 

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

terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy.   

2) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 

upływem terminu składania ofert.  

3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

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

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy 

roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 

budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do 

SIWZ. 

4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

5) Oświadczenie na temat kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry 

kierowniczej złożone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

3. Zamawiający żąda: 

1) Od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2. ppkt 1). 

2) Od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 2. ppkt 1) 

dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji 

wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.). 

 

4. Wykonawcy zagraniczni: 
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1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. 

VIII  pkt. 2 ppkt. 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 1) lit. a., powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt. 4. ppkt. 1), zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę 

lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Oświadczenie, powinno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem składania terminu składania ofert w stosunku do oświadczenia 

potwierdzającego, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

5. W przypadku udzielonego pełnomocnictwa Wykonawcy muszą dołączyć do oferty 

oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną „za zgodność z 

oryginałem” przez notariusza – jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwo musi być wystawione 

w sposób określony przepisami prawa cywilnego. W przypadku, gdy o udzielenie 

zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, do oferty winni załączyć 

dokument pełnomocnictwa wystawionego zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 ustawy 

Pzp. Wymagania w zakresie form pełnomocnictw dotyczą również pełnomocnictw 

pośrednich (tj. wystawionych przez organy statutowe Wykonawcy dla osób, które z 

kolei udzielają pełnomocnictwa osobom podpisującym ofertę). 

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

polski, poświadczonym przez Wykonawcę jego podpisem. Wersja polskojęzyczna jest 

wersją wiążącą. 

7. Osoba lub osoby składające wniosek ponoszą pełną odpowiedzialność za treść 

złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu 

karnego. 

8. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

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). 

 

 

IX. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie 

 

 

1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy ze 

wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w rozdziale VII. pkt. 1 ppkt 1) oraz 

rozdziale VIII pkt. 1  ppkt. 1), pkt 2) ppkt 1) a także w rozdziale XVII. pkt.2.  

2. Wykonawcy, zgodnie z art. 141 ustawy Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i 

zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązani są do 

ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 



SIWZ - „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim” 

 
 
 

X. Opis sposobu obliczenia ceny  

 

Oferowana cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 

wraz z podatkiem VAT obowiązującym w dacie sporządzenia oferty. Stawka podatku VAT 

musi zostać określona zgodnie z ustawą z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U.  z 2016 r. poz. 710 z póżn. zm.). 

 

 

1. Cenę oferty należy obliczyć jako sumę kwot za poszczególne elementy robót, określone w 

przedmiarach robót oraz formularzu ofertowym.  Cena ta musi zawierać wszystkie koszty 

związane z realizacją zadania wraz z podatkiem VAT. 

2. Wykonawca określi cenę oferty w załączniku nr 1, 3A oraz 3B do SIWZ. 

3. Wartość cen należy podać do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Jest to ryczałtowa wartość zamówienia, która w trakcie obowiązywania umowy nie może 

ulec zmianie.  

5. Zaoferowana cena musi uwzględniać: 

1) wykonanie zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ i jej załącznikami,  

2) organizację, wykonanie, zabezpieczenie zaplecza i placu budowy wraz z 

doprowadzeniem potrzebnych mediów (energii elektrycznej, wody, ciepła i 

innych mediów oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i ppoż.), 

3) koszty ochrony zaplecza i placu budowy, 

4) koszty zużycia wody, energii elektrycznej i ciepła, 

5) koszty obsługi geodezyjnej, 

6) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

7) uzyskania zgody na ewentualne zajęcia ulic, chodników, zmiany organizacji 

ruchu na czas budowy, 

8) wszelkie naprawy związane z budową, 

9) zagospodarowanie odpadów i materiałów z wykopów i rozbiórek, 

10) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i 

odbiorów, koniecznych do uzyskania odbioru robót, 

11) wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej. 

6. Jeżeli zaoferowana cena, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca 

się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w 

szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 

technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia 

dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów 

pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 

r. poz. 1265); 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest 

zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

7. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:  

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 

Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający 

zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 5, chyba że 

rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 

wyjaśnienia;  
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2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu 

postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający 

może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 5. 

8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta (zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp), 

której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 

oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku 

Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że 

wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) roboty budowlanej, których świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

 

a) Cena brutto (C) – 80% 

b) Okres gwarancji (OG)  20% 

2. Ocena kryterium C zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującego wzoru: 

 

C = (Cn : Cb)  x 80% x 100 pkt (waga kryterium);  

gdzie:  

Cn - cena najniższa  

Cb - cena badana  

3. Ocena kryterium OG zostanie dokonana poprzez zastosowanie następującego wzoru: 

 

OG = (OGb : OGn)* x 20% x 100 pkt (waga kryterium);  

gdzie: OGb – okres gwarancji badanej oferty, OGn – najdłuższy okres gwarancji 

spośród złożonych ofert. 

Uwaga! 

* Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Oferty 

proponujące gwarancje krótszą niż 36 miesięcy będą odrzucane. 

Maksymalny okres gwarancji podlegającej ocenie wynosi 72 miesiące.  

Proponowany okres gwarancji należy wskazać w miesiącach. 

4. Ocena zostanie wyliczona wg wzoru: 

O = C + OG 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. 

 

XII. Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. 
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XIII. Termin związania ofertą 

 

1. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

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

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

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

 

XIV. Termin wykonania zamówienia 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 15 grudnia 2016 rok.  

XV. Miejsce oraz termin składania ofert 

 

1. Miejsce: 

biuro podawcze  Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim , 78-111 Ustronie Morskie, 

ul. Rolna 2. 

2. Termin:  

do dnia 14.10.2016 r. do godziny 10:00.  

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie. 

3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

specyfikacji udostępniana na stronie internetowej www.ustronie-morskie.pl 

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert i  zamieszcza informacje  o tym na 

stronie internetowej www.ustronie-morskie.pl. 

 

XVI. Miejsce oraz termin otwarcia ofert 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy w Ustroniu 

Morskim, ul. Rolna 2 (sala narad pok. nr 11), w dniu 14.10.2016 r. o godz. 10:15 tj. w 

dniu, w którym upływa termin składania ofert. 

 

XVII. Informacje o trybie otwarcia ofert 

 

1. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

www.ustronie-morskie.pl informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

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

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

zawartych w ofertach. 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od przekazania informacji o której mowa w pkt.1 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust. 1 pkt 23, stanowiącym 

załącznik nr  6  do SIWZ. W przypadku gdy wykonawca przynależy do tej samej 

http://www.ustronie-morskie.pl/
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grupy kapitałowej przedstawia dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

4. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

XVIII. Udzielenie zamówienia 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza  

z punktu widzenia kryteriów określonych w SIWZ. 

2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  

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

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 

działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i 

nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację,  

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

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

lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

4) unieważnieniu postępowania  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1 i 4 na stronie 

internetowej www.ustronie-morskie.pl. 

4. Zawiadomienie o wyborze oferty określające poza danymi, o których mowa 

w pkt. 2 także miejsce i termin zawarcia umowy, zostanie niezwłocznie doręczone 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację,  

o których mowa w pkt. 2 w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem 

art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

7. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w pkt. 6. 

jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, (art. 94 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych) uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i ceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
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XIX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów  

a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  

z Wykonawcami. 

 

1. SIWZ można pobrać ze strony internetowej www.ustronie-morskie.pl. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

Jednocześnie Zamawiający prosi o przesłanie treści pytań również faksem lub na 

adres mailowy sekretariat@ustronie-morskie.pl. 

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. Treść zapytań z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej: 

www.ustronie-morskie.pl oraz przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za 

wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 

VII, VIII oraz XVII pkt.2 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 

wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP). 

6. Wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje przekazane za pomocą e-maila, 

fax’u uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 

upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

7. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców 

w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 

8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Piotr 

Byczkowiak, tel. 094 35 14 180, p.byczkowiak@ustronie-morskie.pl 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na 

jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do 

porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. 

Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z 

nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

9. Jeżeli wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje przekazywane są faxem 

lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania.  

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

11. Umieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej odpowiedzi na zapytania 

wykonawców czy modyfikacja SIWZ będą stanowiły jej integralną część i będą 

wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu.  

 

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, najpóźniej w dniu podpisania umowy 

zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

10% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Po wykonaniu zamówienia 30% z wniesionego zabezpieczenia będzie służyło pokryciu 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

3. Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (z tym, że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, 

gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 
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mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju. 

4.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na poniżej 

wskazany rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział                

w Dygowie nr 45 8562 0007 0040 0914 2000 0090 w tytule przelewu podać 

należy „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Przebudowa ul. 

Wiejskiej w Ustroniu Morskim.” 

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, tj. w:  

poręczeniach, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych (patrz 

pkt. 3), należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt takiego 

zabezpieczenia na min. 3 dni robocze przed datą podpisania umowy. Przykładowy 

projekt gwarancji należytego wykonania umowy stanowi załącznik do SIWZ.  

6. Zabezpieczenie w formie niepieniężnej powinno być sporządzone zgodnie z 

obowiązującym prawem i zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się 

gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające 

oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności 

związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę. 

W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją. 

7. Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy (w tym kar umownych).  

8. Zwrot zabezpieczenia następuje zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 

 

1. Na min. 3 dni przed wyznaczoną datą podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest przedstawić do zatwierdzenia projekt polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w 

§5 załącznika nr 8 do SIWZ (projekt umowy), która to po zatwierdzeniu i opłaceniu 

przedłoży zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Wykonawca w 

momencie podpisania umowy musi przedstawić opłaconą polisę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców za szkody 

w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawców w trakcie 

realizacji zadania, powstałe w związku z realizacją zadania określonego w kontrakcie, 

przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz o szkody wyrządzone pracownikom 

Ubezpieczonego powstałe w następstwie wypadku przy pracy, przy sumie 

gwarancyjnej nie mniejszej niż 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia. 

2. Wykonawca w dniu przekazania placu budowy winien przedstawić harmonogram 

finansowo rzeczowy prowadzonych prac oraz harmonogram realizacji robót na 

zadaniu „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim” 

 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych 

przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 

ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie Krajowej 

Izby Odwoławczej. 
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XXIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne 

warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od 

wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. 

 

1. Projekt umowy stanowi integralną część SIWZ, która zostanie zawarta z Wykonawcą, 

którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

2. Ewentualne zmiany dokonane przez Wykonawcę we wzorze umowy nie będą przez 

Zamawiającego uwzględnione. 

3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje 

zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, zawarte są w 

projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 

4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy/om i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawcy/ów. 

5. Zamawiający nie określa zakresu obowiązkowego osobistego wykonania przez 

wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

 

XXIV. Załączniki do SIWZ 

 

Integralną część niniejszej SIWZ  stanowią wzory następujących dokumentów: 

załącznik nr 1: Formularz oferty 

załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania              

i  spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

załącznik nr 3A          Formularz cenowy 

załącznik nr 3B          Formularz cenowy 

załącznik nr 4: Wykaz osób  Wykonawcy  

załącznik nr 5: Zestawienie wykonanych zamówień 

załącznik nr 6: Informacja - art. 24 ust. 1, pkt. 23 

załącznik nr 7: Opis przedmiotu zamówienia 

załącznik nr 8: Projekt umowy 

załącznik nr 9: Dokumentacja projektowa 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

       pieczęć wykonawcy 

FORMULARZ OFERTY 

 

„Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim” 

 

 

Zamawiający: Gmina Ustronie Morskie ul. Rolna 2 ; 78-111 Ustronie Morskie 

 

Nazwa Wykonawcy, adres: 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

REGON:  ________________________   NIP: __________________________________    

 

adres e-mail:  ________________________   nr telefonu: ________________________ 

    

Oferujemy: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu 

zamówienia, projekcie umowy za wynagrodzeniem ryczałtowym wynikającym z 

kwot Formularza cenowego w cenie równej: …………….………….…….zł 

(netto)+……..…..% podatku VAT, tj. ogółem ……………..………. zł brutto (Słownie 

zł: ................................................................................... ………………………….. 

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

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

w tym: 

Część A. Przebudowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim (roboty drogowe, instalacje 

sanitarne,)  

.................................zł (netto) +…...%   podatku VAT, tj. 

…………..........……................................……………zł (brutto z VAT). Słownie  brutto 

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

…………………….…………….………………..zł        

Część B. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej na w Ustroniu Morskim z 

przełączeniami do istniejących odgałęzień sieci” 

.............................zł (netto) +…...%   podatku VAT, tj. 

……..........……................................……………zł (brutto z VAT). Słownie  brutto ……

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

……………….…………….………………..zł        

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i 

zasadami postępowania. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami w ……… %, siłami 

podwykonawcy w ….……. %. 

Część zamówienia, którą wykonywać będzie podwykonawca:  

…………………………………………………………………………………………. 

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

5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 

umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
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naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez zamawiającego.  

6. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie: 

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

…………………………………………………………….  

7. Oświadczamy, że oferujemy Zamawiającemu ............... dniowy okres płatności 

od złożonych faktur wystawionych za zrealizowany przedmiot umowy licząc od 

dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Gminy w Ustroniu 

Morskim.  

8. Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu …….. letniej**)  gwarancji na  

przedmiot umowy, na warunkach określonych w projekcie umowy .  

9. Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

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

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

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

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

 

 

1. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi 

w projekcie umowy. 

2. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty 

opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.) 

4. Oferta wraz z dokumentami zawiera ............... ponumerowanych stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….., dnia …………………. 2016 r. ………………………………………………………………….. 

      Miejscowość                                                     (upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy 

  

 

Załącznik NR 2 do SIWZ  

 

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i  spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu 

 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: 

„Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim” 

 

działając w imieniu wykonawcy: 

 

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

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

…… 

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

…… 

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

…… 

 (podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

 

 
1. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z 

postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24. ust. 5. pkt. 1., 

pkt. 2., pkt. 4. oraz pkt. 8 ustawy Pzp 

 

Miejscowość i data  ……………………......… 2016r. 

…..…………..………………………………… 

(pieczęć wykonawcy oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy ) 
 

Oświadczam, że na dzień składania ofert, zachodzą w stosunku do mnie podstawy 

wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą 

zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 

13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1., pkt. 2., pkt. 4. oraz pkt. 8 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  ……………………......… 2016r. 

 

…..…………..………………………………… 

(pieczęć wykonawcy oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy ) 

 

 
2. Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
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2) zdolności technicznej lub zawodowej; 

 

Miejscowość i data  ……………………......… 2016r. 

 

 

…..…………..………………………………… 

(pieczęć wykonawcy oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy ) 
 

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów: 

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

określonych przez zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: …………………...…………… 

..…………………………………………………………………………………………………………………….,  

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

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

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

 

Miejscowość i data  ……………………......… 2016r. 

 

 

…..…………..………………………………… 

(pieczęć wykonawcy oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy ) 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że na dzień składania ofert, następujący/e podmiot/y, na którego/ych 

zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także 

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Miejscowość i data  ……………………......… 2016r. 

 

 

…..…………..………………………………… 

(pieczęć wykonawcy oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy ) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

( zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 

25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

 

 

Oświadczam, że na dzień składania ofert, następujący/e podmiot/y, będący/e 

podwykonawcą/ami: ………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Miejscowość i data  ……………………......… 2016r. 

 

 

…..…………..………………………………… 

(pieczęć wykonawcy oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy ) 
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Załącznik NR 3a do SIWZ 

 

……………………......……………..…………2016r. 

(Miejscowość i data) 

 

…………………..........……..…………… 

(Nazwa i adres wykonawcy) 

Formularz cenowy 

„Przebudowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim”. 

 

 

Poz. 

 

ZAKRES RZECZOWY ROBÓT 

 

Wartość robót 

 
(grupy robót, rodzaj robót i elementy) 

 
w zł (netto) 

01 02 03 

1. Roboty przygotowawcze  
……………………. 

2. Roboty rozbiórkowe i ziemne 
……………………. 

3 Chodniki (płyty kamienne) 
……………………. 

4 Miejsca parkingowe 
……………………. 

5 Krawężniki i obrzeża 
……………………. 

6 Podbudowa 
……………………. 

7 Nawierzchnia 
……………………. 

8 Wjazdy  
 

9 Oznakowanie pionowe i poziome 
……………………. 

10 Uzupełniające elementy odwodnienia  
……………………. 

11 Kanalizacja deszczowa 
……………………. 

12 Dokumentacja powykonawcza 
……………………. 

13 Tablice informacyjne (2 sztuki) 
……………………. 

14 Roboty wykończeniowe 
……………………. 

RAZEM (suma w zł netto)   

………………………… 

PODATEK   VAT  

………………………… 
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OGÓŁEM CENA ROBÓT brutto  

( Razem + Podatek  VAT)  

………………………….. 

 

Uwaga!  

Informacja dotycząca  wypełnienia Formularza cenowego  - Zał. NR 1a SIWZ  :  

1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich 

pozycjach tabel Formularza cenowego (zał. NR 1a SIWZ). Wartość cen należy 

podać do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Wykonawca w kosztach pośrednich przyjętych do kalkulacji na powyższe prace 

powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z kosztami ogólnymi budowy (np. 

prace porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu 

budowy, energia elektryczna, telefon, dozorowanie, ogrodzenie) oraz inne 

niezbędne do wykonania zadania np.: koszt zabezpieczenia placu budowy, 

wygrodzenia, pomiary, składowanie materiałów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….., dnia …………………. 2016 r. ………………………………………………………………….. 
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      Miejscowość                                                     (upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Załącznik NR 3b do SIWZ 

 

……………………......……………..…………2016r. 

(Miejscowość i data) 

…………………..........……..…………… 

Formularz cenowy 

„Przebudowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim” 

 

 

Poz. 

 

ZAKRES RZECZOWY ROBÓT 

 

Wartość robót 

 
(grupy robót, rodzaj robót i elementy) 

 
w zł (netto) 

01 02 03 

1 

Roboty przygotowawcze i ziemne (wykopy, podsypka, 

obsypka, zasypka z wymianą gruntu od dna wykopu do 

spodniej warstwy odsączającej drogi rozbiórkowe w 

granicach realizowanych robót drogowych) dla sieci 

wodociągowej  
……………………. 

2 

Roboty przygotowawcze i ziemne (wykopy, podsypka, 

obsypka, zasypka z wymianą gruntu od dna wykopu do 

spodniej warstwy odsączającej drogi rozbiórkowe poza 

granicami  ) oraz roboty odtworzeniowe pasa drogowego 

dla sieci wodociągowej  
……………………. 

3 

Roboty przygotowawcze i ziemne (wykopy, podsypka, 

obsypka, zasypka z wymianą gruntu od dna wykopu do 

spodniej warstwy odsączającej drogi rozbiórkowe w 

granicach realizowanych robót drogowych) oraz roboty 

odtworzeniowe pasa drogowego dla sieci kanalizacji 

sanitarnej  
……………………. 

4 

Roboty przygotowawcze i ziemne (wykopy, podsypka, 

obsypka, zasypka z wymianą gruntu od dna wykopu do 

spodniej warstwy odsączającej drogi rozbiórkowe poza 

granicami realizowanych robót drogowych) oraz roboty 

odtworzeniowe pasa drogowego dla sieci kanalizacji 

sanitarnej dla sieci kanalizacji sanitarnej 
……………………. 

5 
Roboty montażowe sieci wodociągowej z  przełączeniem do 

istniejących odgałęzień na całej długości wodociągu ……………………. 

6 
Roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej z 

przykanalikami ……………………. 

7 
   Dokumentacja powykonawcza, 
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RAZEM (suma w zł netto)   

………………………… 

PODATEK   VAT  

………………………… 

OGÓŁEM CENA ROBÓT brutto  

( Razem +Podatek  VAT)  

………………………….. 

 

Uwaga!  

Informacja dotycząca  wypełnienia Formularza cenowego  - Zał. NR 1b SIWZ  :  

1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich 

pozycjach tabel Formularza cenowego (zał. NR 3b SIWZ). Wartość cen należy 

podać do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Wykonawca w kosztach pośrednich przyjętych do kalkulacji na powyższe prace 

powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z kosztami ogólnymi budowy (np. 

prace porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu 

budowy, energia elektryczna, telefon, dozorowanie, ogrodzenie) oraz inne 

niezbędne do wykonania zadania np.: koszt zabezpieczenia placu budowy, 

wygrodzenia, pomiary, składowanie materiałów. 

 

 

……………………….., dnia …………………. 2016 r. ………………………………………………………………….. 

      Miejscowość                                                     (upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy) 
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Załącznik NR 4 do SIWZ 

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

/nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

Wykaz osób funkcyjnych wykonawcy 

 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Informacja na temat / 

uprawnień zawodowych   

Zakres 

wykonywan

ych 

czynności 

Podstawa 

dysponowani

a 

01 02 03 04 05 
1  

 

 

   

2  

 

 

   

3  

 

 

   

4  

 

 

   

5  

 

 

   

 

OŚWIADCZENIE: 

Oświadczam(y), że osoba ……………………………………posiada wymagane uprawnienia 

…………………………………… w specjalności ………………………… 

 

 

 

 

.......................................... dnia ................ 2016r.  

 

……………………….........…………………………………... 

podpis osoby /osób/  upoważnionej 
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Załącznik NR 5 do SIWZ 

 

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

/nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

Zestawienie wykonanych zamówień 

  

 

 

 

…………................…….......dnia ................ 2016r. 

 

 

 

………………………………......…………………………... 

podpis osoby /osób/  upoważnionych 

Lp. Nazwa zadania 

Zakres, rodzaj i 

wartość 

zamówienia 

  

Data i 

miejsce 

wykonani

a 

zamówien

ia 

Zamawiający 

01 02 03 04 05 

1 

 

 

………..........................….. 

   

2 

 

 

………..........................….. 

   

3 

 

 

………..........................….. 

   

4 

 

 

………..........................….. 

   

5 

 

 

………..........................…..

. 
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Załącznik NR 6 do SIWZ 

 

 

Informacja na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na:  

 

„Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim” 

 

 

Informuję, że*: 

 
     nie należę 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.) co 

wykonawcy, którzy również złożyli oferty w powyższym postępowaniu, wskazani 

w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 

ustawy Pzp na stronie internetowej www.kolobrzeg.pl ( BIP- zakładka 

Gospodarka – zakładka Zamówienia Publiczne).  

 
     należę 

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.), co 

wykonawca/y …………………….( nazwa i adres), który/rzy również złożył/li ofertę we 

wskazanym powyżej postępowaniu , wskazani w informacji zamieszczonej przez 

Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp na stronie internetowej 

www.kolobrzeg.pl ( BIP- zakładka Gospodarka – zakładka Zamówienia 

Publiczne). 

  

 

*  Zaznaczyć odpowiednie. 

 

 

 

 

 

 

…………................…….......dnia ................ 2016r. 

 

 

Podpisano_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

podpis osoby /osób/  upoważnionej 

 

 

 

 

 

Załącznik NR 7 do SIWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

I. Zakres rzeczowy zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, która 

stanowi załącznik nr 8 do SIWZ oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia         

http://www.kolobrzeg.pl/
http://www.kolobrzeg.pl/
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(i wizją lokalną) zadania „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim” 

(CPV: 45231300-8 , 45221111-3 , 45233200-1)  

Lokalizacja ulicy Wiejskiej działki nr 441/1, 432, 572/2, 83/1, 673,109/3, obręb Ustronie 

Morskie  

W ramach zadania należy wykonać: 

 

Część A.  

1. Przebudowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim (roboty drogowe, 

instalacje sanitarne) 

ROBOTY BUDOWLANE 

Zakres prac:  

1) Roboty rozbiórkowe i ziemne 

2) Jezdnia  

3) Chodniki  

4) Miejsca parkingowe 

5) Krawężniki i obrzeża 

6) Przejścia dla pieszych  

7) Oznakowanie pionowe i poziome 

8) Odwodnienie  

9) Roboty demontażowe i remontowe w tym remont kanalizacji deszczowej  

 

Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja/e 

projektowa/e z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik/i Budowy 

oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy.  

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załącznik do mapy powykonawczej 

zawierający powierzchnię wykonanych nawierzchni tj. rodzaj wykonanej nawierzchni i jej 

ilość w m2 (wyszczególnienie na: powierzchnię jezdni, chodnika, miejsc postojowych, 

zjazdów), rodzaj i długości wykonanych i remontowanych sieci. Monitoring 

wyremontowanego kanału deszczowego. 

Załącznik powinien być sporządzony przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i 

potwierdzony przez uprawnionego geodetę. 

  Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3  

 egzemplarzach + wersja elektroniczna podczas odbioru końcowego zadania. 

2. Promocja – tablice informacyjne  

Wykonanie dwóch tablic. 

Wielkość tablic informacyjnych 70x90cm. 

Tablice muszą zostać wykonane z materiału pozwalającego zachować trwałość przez co 

najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia inwestycji (płyta z laminatu, nadruk – sitodruk).  

Sposób montażu – tablica wolnostojąca. 

 

Część B 

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ściekowej w ul. Wiejskiej w 

Ustroniu Morskim  

1. Budowa sieci wodociągowej ul. Wiejskiej wraz z przełączeniami do istniejących 

przyłączy wodociągowych oraz włączeniem do istniejących sieci zgodnie z 

pozwoleniem na budowę nr B.6740.00270.2016 z dnia 05 maja 2016 r. oraz 

projektem wykonawczym oraz warunkami technicznymi projektowania i 

wykonawstwa sieci oraz obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie 

działania MWiK Sp z o.o. w Kołobrzegu; wyd.XII; 

http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/plik,1764,warunki-technicznie-siec-wyd-xii.pdf 

oraz warunkami technicznymi projektowania i wykonawstwa przyłączy 

wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze działania MWiK Sp z o.o. w 

Kołobrzegu; wyd.I. 
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicy Wiejskiej i Zielonej 

oraz włączeniem do istniejących sieci zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 

B.6740.00270.2016 z dnia 05 maja 2016r. oraz projektem wykonawczym oraz 

warunkami technicznymi projektowania i wykonawstwa sieci oraz obiektów 

wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie działania MWiK Sp z o.o. w 

http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/plik,1764,warunki-technicznie-siec-wyd-xii.pdf


SIWZ - „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim” 

 
 
 

Kołobrzegu; wyd.XII oraz warunkami technicznymi projektowania i wykonawstwa 

przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze działania MWiK Sp z o.o. 

w Kołobrzegu; wyd.I. 

3. Zakres robót obejmuje:  

     Budowę sieci wodociągowej:  

    1)Roboty przygotowawcze i roboty związane z zapewnieniem ciągłości     

    eksploatacyjnej sieci wodociągowej w zakresie objętym projektem budowlanym.  

    2) Roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne wraz z umocnieniem wykopów po trasie     

    projektowanej sieci wodociągowej. 

    3)Montaż armatury i urządzeń wraz z osprzętem.  

    4)Montaż rurociągów PE100 SDR17 oraz robotami przełączeniowymi zgodnie z     

    projektowym wykonawczym. 

         5)Wymiana gruntu od dna wykopu do spodniej warstwy odsączającej drogi     

         rozbiórkowe w granicach realizowanych robót drogowych. 

         6)Próby techniczne, dezynfekcja sieci, badanie mikrobiologiczne wody 

         7)Roboty przełączeniowe do istniejących odgałęzień. 

8)Wyłączenie z użytkowania starej sieci wodociągowej. 

9)Odtworzenie nawierzchni. 

 

Budowę sieci kanalizacji ściekowej: 

1) Roboty przygotowawcze i roboty związane z zapewnieniem ciągłości eksploatacyjnej 

sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie objętym  projektem budowlanym.  

2) Roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne wraz z umocnieniem wykopów po trasie 

projektowanej sieci kanalizacji ściekowej. 

3) Montaż kanałów kanałów z rur PVC SN8 oraz roboty przełączeniowe zgodnie z 

projektem wykonawczym.  

4) Wymiana gruntu od dnia wykopu do spodniej warstwy odsączającej drogi rozbiórkowe 

w granicach realizowanych robót drogowych. 

5.Odtworzenie nawierzchni.  

Wymagania dotyczące odtworzenia nawierzchni poza zakresm opracowania: 

Przywrócenie poprzedniego stanu użyteczności pasa drogowego powinno odbywać się 

zasadniczo przy użyciu tych samych nowych wyrobów (materiałów) budowlanych. 

Dopuszcza się wykorzystanie materiałów z odzysku podarunkiem, że nie zostały 

uszkodzone podczas rozbiórki. W przypadku, kiedy użycie takich samych wyrobów 

budowlanych, jakie były dotychczas jest nie możliwe, wtedy należy przywrócić pas 

drogowy do poprzedniego stanu użyteczności przy użyciu innych stosowanych obecnie 

technologii.  Jednakże droga po przywróceniu do poprzedniego stanu użyteczności 

powinna mieć jednorodne parametry techniczne i technologiczne w porównaniu z 

istniejącą dotychczas. Nie dopuszcza się do naprawy nawierzchni asfaltowych, poprzez 

zastosowanie asfaltu z recyklingu i gotowych zapraw asfaltowych kładzionych na zimno 

lub całość wykonać zgodnie z wytycznymi zarządcy pasa drogowego. 

  

Dokumentacja powykonawcza: 

Mapa geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowana w PODGiK w ilości 3 

sztuk wraz ze szkicem geodezyjnym w 1 egz. Mapa z domiarami do zasuw w 1 egz. Mapa 

w wersji elektronicznej na pliku dxf. 

 

Uwagi: 

1. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót. 

2. Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej 

materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – 

zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora 

nadzoru inwestorskiego i Projektanta.   

3. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, służący porównaniu 

zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w 

stosunku do projektu wykonawczego, pierwszeństwo ma ilość wynikająca 

bezpośrednio z projektu lub z faktycznej sytuacji wynikającej z wizji lokalnej.   
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5. Jeżeli w trakcie realizacji zadania dokonana zostanie wycinka drzew, to drewno 

należy przekazać do GOSiR dokonując ułożenia w stosy odpowiednie do jego 

skubikowania.  

6. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania 

przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po 

zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 

przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.  

7. Wykonawca udostępni plac budowy dla służb technicznych MWiK Sp. z o.o. w 

Kołobrzegu w celu: 

 usuwania awarii sieci wodociągowych, 

 udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej, 

 dokonania przeglądów i napraw związanych z obsługą sieci wod. – kan. w 

zakresie eksploatacji sieci i prac budowlanych związanych z przebudową 

ulicy Wiejskiej 

8. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne 

produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że 

Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych 

równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany 

produkt i/lub materiał. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania tymczasowego projektu organizacji 

ruchu (na czas prowadzenia robót budowlanych). 

 

II. WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY 

 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a 

także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, 

które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania 

zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 

 

Kody CPV: 

45233140-2 - Roboty drogowe 

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków  

 

 

Załącznik NR 8 do SIWZ 

 

 

Umowa o roboty budowlane ……/2016 

W dniu …………….…..…. 2016r. w Ustroniu Morskim pomiędzy Gminą Ustronie 

Morskie (NIP: 671–18–01–453, REGON 330920512) z siedzibą w Ustroniu Morskim, 

przy ul. Rolnej 2, którą reprezentuje: 

Jerzy Kołakowski -  Wójt Gminy Ustronie Morskie   

Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. w Kołobrzegu (NIP: 671-00-12-

257; REGON 330263149; Nr KRS: 0000169262) z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. 

Artyleryjskiej 3, które reprezentuje 

Paweł Hryciów -  Prezes Zarządu  

zwanymi w tekście umowy Zamawiającym, 

a:  

………………………..…………………………………………………………………………………. (NIP: 

..............................,  REGON: …………………….) z siedzibą w 

………............................................................………………………… wpisaną/ym do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ............................., .....… 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS .................. lub 

CEIDG, zwanym w tekście Wykonawcą i reprezentowanym przez: 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-drogowe
http://217.153.210.52/BZP.Out/Search.aspx
http://217.153.210.52/BZP.Out/Search.aspx
http://217.153.210.52/BZP.Out/Search.aspx
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1. ………………………......…….………………………….. 

2. ................................................................................. 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze 

przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) została zawarta 

umowa o następującej treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie publiczne 

– zwane dalej Zamówieniem, którego przedmiotem jest: wykonanie zadania: 

„Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim" zgodnie z dokumentacją 

projektową, która stanowi załacznik nr 9 do SIWZ, opisem przedmiotu zamówienia 

oraz ofertą wykonawcy.  

2. Roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia zostaną wykonane przez osoby 

posiadające wymagane uprawnienia budowlane. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 

stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem należytej staranności, wysokiej 

jakości użytych materiałów i obowiązującymi normami branżowymi oraz przepisami 

prawa. 

5. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

wraz z załącznikami oraz ofertą wykonawcy wraz z załącznikami. 

TERMIN REALIZACJI 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy. 

2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania 

niniejszej umowy. 

3. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na: 30 listopada 2016r.  

4. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 3 uznaje się, 

potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpis, dokonany przez kierownika budowy do 

dziennika budowy, o zakończeniu realizacji zadania. 

5. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego 

odbioru robót i przekazania do eksploatacji. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do 

czasu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji Użytkownikowi protokołem 

określonym w ust. 5 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i SIWZ oraz nie 

wnosi do niej uwag i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy. 

2. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: 

a) wykonanie rozwiązań zamiennych, 

b) rezygnację z części robót - nie więcej niż 20% wartości zamówienia. 

3. Skutki poleceń, o których mowa w ust. 2, wydanych przez Zamawiającego, mogą 

stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o 

którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszego dokumentu oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z 

postanowieniami pkt. I  ppkt. 15 lit. b) SIWZ. 
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§ 4 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy zgodnie z zapisami § 2 ust. 

2, 

b) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy i dokumentacji projektowej 

określającej Zamówienie wraz z pozwoleniem na budowę,  

c) dokonanie wszelkich uzgodnień leżących po stronie Zamawiającego związanych z 

realizacją przedmiotu umowy, 

d) przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od 

zgłoszenia do odbioru, 

e) dokonanie odbioru końcowego zgodnie z § 11 umowy. 

f) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) ustanowienie kierownika budowy, który ponosi odpowiedzialność za realizacje 

przedmiotu umowy w zakresie praw i obowiązków zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane, 

b) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

c) przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy o roboty budowlane z 

Podwykonawcą w celu uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na jej 

zawarcie. 

d) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy, 

e) poinformowanie, przed przystąpieniem do robót, poszczególnych użytkowników 

uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia robót i potrzebie zabezpieczenia 

nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót. 

f) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, 

g) przeprowadzenie prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny 

koszt, 

h) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, 

i) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w formie papierowej 

i elektronicznej, 

j) prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz p.poż., 

k) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy, 

l) przedstawienie zestawienia kosztów robót budowlanych, montażu instalacji i 

urządzeń niezbędnych do wystawienia dowodu PT, 

m) utrzymanie ładu i porządku w miejscach prowadzonych prac, 

n) zapewnienie wywozu i utylizacji odpadów i gruzu we własnym zakresie i na własny 

koszt, 

o) zabezpieczenie terenu budowy w wodę i energię elektryczną we własnym zakresie 

i na własny koszt, 

p) uzgodnienie z Zamawiającym kolejności wykonywania robót objętych umową, 

chyba że określona kolejność robót jest konieczna ze względu na technologię 

realizacji, 

q) zgłoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, 

r) wykonanie na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało 

zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, 

s) po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu 

w terminie ustalonym na odbiór robót, 
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t) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez 

podwykonawców, 

u) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych przez 

siebie i podwykonawców urządzeń, 

v) uczestniczenie we wszystkich spotkaniach dotyczących spraw budowy, 

wyznaczonych przez Zamawiającego, 

w) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego robót, ich części bądź 

urządzeń, w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji. 

x) udział w przeglądach międzygwaranacyjnych w okresie obowiązywania gwarancji. 

UBEZPIECZENIE 

§ 5 

1. Wykonawca przedstawił opłaconą polisę nr ………………………………….. ubezpieczenia 

budowy od wszystkich ryzyk – CAR z sumą ubezpieczenia do pełnej wysokości 

wartości kontraktu, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji kontraktu. 

2. Wykonawca przedstawił również opłaconą polisę nr ………………………..………. 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za 

podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub 

podwykonawców w trakcie realizacji zadania, powstałe w związku z realizacją zadania 

określonego w kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 1’000’000,00 

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz za szkody 

wyrządzone pracownikom ubezpieczonego powstałe w następstwie wypadku przy 

pracy, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 500’000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

3. Obie wyszczególnione powyżej polisy, tj. polisa ubezpieczenia budowy od wszystkich 

ryzyk – CAR oraz polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej muszą być 

dedykowane do prowadzonej inwestycji, zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu, 

z okresem ubezpieczenia na pełny okres realizacji kontraktu.  

REALIZACJA 

§ 6 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów 

własnych. Materiały, o których mowa powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 

- ustawy z 07.07.1994r  Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz 

powinny odpowiadać co do jakości wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883 z późn. zm.). Wszystkie 

użyte materiały powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać normom i zaleceniom 

branżowym oraz posiadać znak CE. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych wyrobów budowlanych dokument (określony w art. 10 Prawa 

budowlanego) potwierdzający dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie. 

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 

wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z 

materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości 

zużytych materiałów. 

7. Zamawiający może zażądać wykonania badań w celu sprawdzenia jakości wykonanych 

robót lub materiałów i urządzeń wbudowanych /dostarczonych/ zlecając je 

specjalistycznej jednostce lub cedując obowiązek ich przeprowadzenia na Wykonawcę. 

8. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, 

urządzenia bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową to koszty badań obciążają 

Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są 

zgodne z umowa, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 
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9. Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania lub wykorzystania i 

wymagające wywozu a pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, np. 

robót rozbiórkowych, ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy. 

ZATRUDNIENIE I ZAPŁATA PODWYKONAWCY  

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy 

robót: 

1) Siłami własnymi   – ............%, 

2) Siłami podwykonawców  – ............%.  

Podwykonawca wykona część zamówienia w zakresie 

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

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

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

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest 

wymagana zgoda Zamawiającego. Wykonawca wraz z projektem umowy przedstawia 

Zamawiającemu część dokumentacji dotyczącą wykonania robót.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, której 

przedmiotem są roboty budowlane, niespełniających wymagań określonych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub gdy projekt ten przewiduje termin 

zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez 

zamawiającego. 

6. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 

których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, 

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 

tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy o 

podwykonawstwo przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny 

dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający 

uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego 

reprezentowania. 

11. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, 

uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami. 

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami 

bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały 

wyłącznie Wykonawcę. 
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13. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) zakresu robót przewidzianego do wykonania, 

b) terminów realizacji, 

c) wynagrodzenia i terminów płatności, 

d) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej 

umowy. 

14. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, 

obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, 

b) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od 

zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy. 

15. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego 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 przez 

Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, 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. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie 7 dni, 

Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co 

do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa 

w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

20. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 

a) zrezygnować z podwykonawstwa, 

b) zmienić podwykonawcę. 

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

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

22. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą robót 

budowlanych wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

Postanowienia ustępu od 1 do 21 stosuje się odpowiednio. 

23. W przypadku, kiedy Wykonawca całość prac objętych umową wykona w 100% siłami 

własnymi ust. od 2 do 22 nie będzie miał zastosowania. 
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ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 8 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy, tj. kwotę ………………. zł, w 

formie ……………………………………….. 

2. Strony ustalają, że po wykonaniu zamówienia i odbiorze robót zostanie zwrócone 

Wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia umowy, natomiast 30 % wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady. 

3. Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy (w tym kar umownych).  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1 zostanie 

zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień 

publicznych. 

WYNAGRODZENIE UMOWNE 

§ 9 

1. Strony ustalają, ze obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego 

ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu. 

2. Kwota ryczałtowa brutto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania 

wynikające z: wykonywanych robót, robót przygotowawczych, porządkowych, 

zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza i placu budowy, zużycia energii 

elektrycznej, opłat za telefon, dozorowania itp., opłat za składowanie materiałów 

odpadowych na wysypisku oraz podatku VAT. Wartość ryczałtowa zadania jest sumą 

kwot ryczałtowych za poszczególne elementy robót zgodnie z Formularzem cenowym – 

zał. nr 3a i 3b do SIWZ, opisem przedmiotu zamówienia i dokumentacją projektową. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zadania wynosi: ........................... zł 

brutto (słownie zł: ……………………………………………………………………………….) w tym VAT wg. 

obowiązującej stawki,  

a) do zapłaty za elementy robót wyszczególnione w formularzu cenowym (załącznik 

nr 3a do SIWZ) w kwocie ..................................  zobowiązana jest Gmina 

Ustronie Morskie  

b) do zapłaty za elementy robót wyszczególnione w formularzu cenowym (załącznik 

nr 3b do SIWZ) w kwocie ....................................  zobowiązane są Miejskie 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

4. Za roboty nie wykonane, a objęte dokumentacją projektową, SIWZ i wyszczególnione 

w Formularzu cenowym wynagrodzenie nie przysługuje.  

5. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji 

wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawca jest 

zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do 

wykonania prawidłowej wyceny zamówienia.  

KARY UMOWNE 

§ 10 

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

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za nieterminowe wykonanie robót budowlanych w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 3 za każdy dzień 

przekroczenia terminu licząc od dnia określonego w § 2 ust. 3 umowy, 
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b) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy w wysokości 

0,1 % tego wynagrodzenia za każdy dzień przekroczenia terminu wskazanego 

w fakturze wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę, 

c) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 1% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 3. 

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

podwykonawstwo w wysokości 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 

umowy ust. 3. 

e) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

wysokości 1% wartości robót ujętych w tej umowie. 

f) za przekroczenie terminu w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w 

okresie rękojmi za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego 

w § 9 umowy ust. 3 za każdy dzień przekroczenia terminu liczonego od dnia 

wyznaczonego na ich usunięcie,  

g) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 3. 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za nieuzasadnione przekroczenie terminu w przeprowadzeniu odbioru 

końcowego w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 

umowy ust. 3 za każdy dzień przekroczenia terminu, licząc od następnego dnia 

po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego  w 

wysokości 10% wynagrodzenia  brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 3.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktur 

wystawionych przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Do zapłaty kar umownych związanych z zakresem robót wyszczególnionych w 

załączniku nr 3a do SIWZ zobowiązana jest Gmina Ustronie Morskie.  

6. Do zapłaty kar umownych związanych z zakresem robót wyszczególnionych w 

załączniku 3b do SIWZ zobowiązane są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ODBIORY I PRZEDSTAWICIELE 

§ 11 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

2. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego i 

końcowego wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak 

ustosunkowania się inspektora nadzoru w terminie dni 7 od daty dokonania wpisu 

oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika 

budowy. 

3. Odbiór robót za dany okres rozliczeniowy w tym ocenę stopnia zaawansowania 

elementów robót określonych w formularzu cenowym będzie dokonywał Inspektor 

Nadzoru. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie komisyjny odbiór końcowy (lub odbiór 

częściowy) przedmiotu umowy w ciągu 14 dni (7 dni w przypadku odbioru 

częściowego) od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 

zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

5. W trakcie odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi normami, przepisami, 

2) kompletną dokumentację powykonawczą, 
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3) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, autoryzacje itp.) 

potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy 

Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

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

wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 

odbioru po raz drugi. 

7. Strony postanawiają, że  

a) z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

przy odbiorze wad, 

b) na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, złożony przed upływem terminu na 

usuniecie wad, Zamawiający może przedłużyć ten termin,  

c) do przedłużenia tych terminów nie jest upoważniony Inspektor Nadzoru . 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego pisemnie o 

usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 

uprzednio robót jako wadliwych.  

9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie 

tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

10. Przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy jest Inspektor Nadzoru. W 

przypadku występowania inspektorów nadzoru kilku branż koordynatorem 

wyznaczony zostanie inspektor nadzoru branży drogowej.  

11. Przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy jest: 

a) ze strony Gminy Ustronie Morskie Inspektor Nadzoru. Osoba Inspektora 

Nadzoru będzie ujawniona w dzienniku budowy. W przypadku występowania 

inspektorów nadzoru będzie ujawniona w dzienniku budowy. Koordynatorem 

inspektorów nadzoru kilku branż będzie inspektor nadzoru branży drogowej. 

b) ze strony MWiK – . Osoba Inspektora Nadzoru będzie ujawniona w dzienniku 

budowy. 

12. Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy. Osoba 

Kierownika Budowy (posiadającego wymagane uprawnienie budowlane) będzie 

ujawniona w dzienniku budowy.  

13. Po stronie Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia będzie 

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

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

14. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy jest: 

a)  ze strony Gminy Ustronie Morskie ........................, tel. ................., e-mail: 

......... 

b)  ze strony MWiK ................................, tel. ......................., e-mail: 

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

15. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysyłana 

faksem lub pocztą elektroniczną musi być dodatkowo każdorazowo, bezzwłocznie 

potwierdzona przesyłką pisemną wysłaną pocztą lub doręczoną osobiście na adres 

Zamawiającego. 
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GWARANCJA 

§ 12 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością, 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz 

postanowieniami zawartymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie 

materiały i urządzenia dostarczone przez niego będą nowe, pełnej wartości handlowej i 

nadające się do użycia w celu im przeznaczonym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dla przedmiotu umowy na okres 

........ lat (min. 5 lat ) licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót i 

zapewnia o jego prawidłowym funkcjonowaniu. 

3. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 2016 r. poz. 380) rozszerza się 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres gwarancji. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich 

usterek i wad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich 

powstaniu. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) może być przekazane 

faksem. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o 

zgłoszeniu w czasie nie dłuższym niż 12 godz. od momentu jego przekazania. 

5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek, wad 

Zamawiający ma prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie 

innemu podmiotowi a kosztami obciążyć Wykonawcę bez utraty praw gwarancyjnych. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonywania zobowiązań z 

tytułu gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonywane przez 

podwykonawców. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 13 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się 

fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy.  

2. Fakturę końcową Wykonawca wystawi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego 

robót.  

3. Wykonawca nie wystawi faktury za dostarczone lecz nie zamontowane urządzenia 

objęte przedmiotem umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od daty 

podpisania  protokołu odbioru robót (na papierze kserograficznym formatu A4 z 

przywołaniem numeru umowy).  

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu 

wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie 

rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania składającego je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać 

brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymaganych wynagrodzeń 

podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. Brak przekazania przez 

Wykonawcę ww. dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom, do momentu spełnienia tego warunku. 

6. Brak zachowania przez Wykonawcę warunku określonego w ust. 5 zwalnia 

Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części 

dotyczącej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej 

płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę  

7. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie 

niniejszej umowy na osoby trzecie z wyłączeniem Podwykonawców. 

8. Strony ustalają, iż Wykonawca może wystawić fakturę końcową na Gminę Ustronie 

Morskie oraz fakturę końcową na Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

§ 14 
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Termin płatności faktury: 30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury wraz 

z protokołem odbioru robót, za które wystawiona jest faktura, podpisanym przez 

Inspektora Nadzoru.  

INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

§ 15 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 

na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający na podstawie art. 144 Pzp określił w pkt. ........ do SIWZ zakres 

okoliczności mogących powodować konieczność zmian umowy.  

§ 16 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego,  

Zamawiającemu  przysługuje  prawo odstąpienia od umowy w następujących 

sytuacjach: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

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

chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od 

terminu rozpoczęcia ustalonego w § 2 ust. 1 oraz nie podejmuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta 

trwa dłużej niż 14 dni. 

e) zajdzie konieczność dokonania więcej niż dwóch bezpośrednich zapłat 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat przekroczy 

kwotę 5% wartości Zamówienia. 

2. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy 

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy, 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

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

i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

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

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg 

stanu na dzień odstąpienia, 

2) jeżeli Wykonawca nie przedstawi protokołu, o którym mowa w pkt. 1 w 

wyznaczonym terminie, protokół inwentaryzacji robót w toku zostanie 

sporządzony przez Zamawiającego bez udziału Wykonawcy - Zamawiający 

obciąży Wykonawcę kosztami przeprowadzenia inwentaryzacji. 

3) protokół sporządzony zgodnie z pkt. 2) stanowić będzie podstawę do 

wzajemnych rozliczeń, 
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4) Wykonawca w ciągu 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony która odpowiada za przyczyny odstąpienia od 

umowy, 

5) Wykonawca w ciągu 7 dni sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub 

urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji 

innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

6) Wykonawca w ciągu 7 dni zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru 

robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, 

7) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie 

należące do niego materiały i urządzenia, 

8) Wykonawca w ciągu 10 dni od daty odstąpienia przekaże Zamawiającemu 

uporządkowany teren budowy, 

9) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada tj. 

w przypadkach opisanych w ust. 2, Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i za 

roboty zabezpieczające, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 3 

niniejszego paragrafu umowy,  

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 

uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie 

tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§ 17 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w 

sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest Zobowiązany przede wszystkim do 

wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę  roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.  

4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 18 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego.  

2. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie 

nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w § 17 ust. 3, 

Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

§ 19 

Umowę niniejszą sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 3 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający a 1 egzemplarz Wykonawca. 

 

 

Załącznik do umowy: 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

2. Formularz oferty  

3. Formularze cenowe  
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WYKONAWCA:  ZAMAWIAJĄCY: 


