
 

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

NA ROBOTY BUDOWLANE 

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą” 

na wykonanie zadania składającego się z dwóch części pn.  

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia”: 

Część 1.  „Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w istniejącym ciągu drogi powiatowej 

P0633T, Odcinek nr 14 Skały” 

Część 2. „Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w istniejącym ciągu drogi gminnej, 

Odcinek nr 15 – Sosnówka” 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

Nazwa Zamawiającego: GMINA NOWA SŁUPIA 

REGON:   291010406 

NIP:     657-24-64-005 

Miejscowość   26 - 006 Nowa Słupia 

Adres:    ul. Rynek 15 

Strona internetowa:  www.nowaslupia.bip.jur.pl 
Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7.30 - 15.00 

                                                   środa w godzinach 7.30 - 17.30 

           

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: 

 

 

Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26 -006 Nowa Słupia 

 

znak postępowania: RIR.ZP.271.4.2019 
 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Słupia, dnia 12.09.2019 r. 
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Rozdz. I.   Zamawiający 

 

Gmina Nowa Słupia 

ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia 

tel.: (41) 31-77-013, fax: (41) 31-77-221 

adres strony internetowej: www.nowaslupia.bip.jur.pl zakładka przetargi  

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

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

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24 aa ust. 1 w/w ustawy. Zamawiający  najpierw 

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

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

 

Rozdz. II.   Przedmiot zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia, 

które składa się z dwóch części: 

 

1.1 Część nr 1 „Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w istniejącym ciągu drogi powiatowej 

P0663T, Odcinek nr 14 Skały”.  

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej, działki nr: 53/1, 53/2, 

50, 322/2, 322/1, 68/2 obręb Skały oraz 326, 334 obręb Włochy Gmina Nowa Słupia.  

Dokumentacja projektowa obejmuje budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego typu AsXSn 

2x25 mm 2 o długości trasy 225 m w skład, której wchodzi m.in.: 

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych, 

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie, 

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn 

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie, 

Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych, 

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, 

Układanie uziomów w rowach kablowych, 

 

1.2. Część nr 2 „Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w istniejący ciągu drogi gminnej, 

odcinek nr 15 – Sosnówka”. 

 

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej działki nr: 383, 394/3, 390, 

236/1, 236/2 obręb Sosnówka Gmina Nowa Słupia. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę 

linii napowietrznej oświetlenia ulicznego typu AsXSn 2x25 mm 2 o długości trasy 510 m. w skład, 

której wchodzi m.in.: 

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych, 

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie, 

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn, 

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie, 

Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych, 

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, 

Układanie uziomów w rowach kablowych 

 

http://www.nowaslupia.bip.jur.pl/
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UWAGA: 

 

W dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego będącego przedmiotem 

postepowania uwzględniono montaż opraw ulicznych LED o mocy znamionowej min 111W. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw w technologii LED o mocy niższej niż 111W, pod 

warunkiem zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia dostosowanego do klasy drogi 

przy której projektuje się oświetlenie, obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz 

minimalnych parametrów zastosowanych opraw określonych w dokumentacji projektowej. 

 

2. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: 

a) wzór umowy – stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ, 

b) Projekt budowlany i wykonawczy - stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ, 

c) Szczegółowe specyfikacje techniczne – stanowiące Załącznik nr 8 do SIWZ, 

d) przedmiary robót stanowiące Załącznik nr 9 do SIWZ. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektowo – 

kosztorysową, umową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego, w tym polecenia 

Inspektora Nadzoru. Załączona do SIWZ dokumentacja projektowo – kosztorysowa i wszystkie 

dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania określone w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje następująca 

kolejność ich ważności jak w pkt. 2 powyżej. Zamawiający dołącza do SIWZ przedmiary robót 

jedynie dla ułatwienia Wykonawcy wykonania wyceny oferty. Jednak Wykonawca jest zobowiązany 

wycenić zadanie zgodnie z warunkami umowy i projektem budowlanym. Brak jakiejkolwiek pozycji 

w przedmiarze robót lub jego mniejsza ilość niż w projekcie budowlanym lub umowie nie upoważnia 

Wykonawcy do żądania na etapie realizacji robót wynagrodzenia z tytułu robót dodatkowych, 

zwłaszcza, że w postępowaniu przyjęto wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Wykonawca winien stosować się do zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska i jako posiadacz  

odpadów postępować z nimi zgodnie z ustawą o odpadach. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji 

lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia 

oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty 

ponosi Wykonawca. 

  

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w terminie 3 dni od 

podpisania umowy złoży m.in  Harmonogram rzeczowo – finansowy  realizacji robót. 

 

5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

 

45232210-7 Roboty w zakresie budowy linii napowietrznych, 

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych, 

45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego, 

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, 

6. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 

1) Wykonawca i podwykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę,  

o której mowa w 22 §1 i art. 25 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.  

z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.) osoby, które wykonywać będą m.in. zakres zamówienia  

określony w rozdz. II zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i § 3 ust. 2 pkt. 17 wzoru 

umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 

2) Szczegółowe uregulowania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, 

uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań 
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zostały określone w § 3 ust. 2 pkt. 18 i § 11 ust. 2 pkt. 8 wzoru umowy, stanowiącym 

Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

8. Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty (materiały i robociznę) stanowi kryterium 

oceny ofert. Szczegółowy opis oceny ofert w tym kryterium zawarty jest w rozdziale XX pkt 2  

lit. b SIWZ. Minimalny termin okresu rękojmi wynosi 60 miesięcy. 

 

Rozdz. III. Oferty częściowe i wariantowe   

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2.  Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

Rozdz. IV. Podwykonawstwo  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.   

 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

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

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Szczegółowe uregulowania dotyczące podwykonawstwa znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym 

Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

Rozdz. V.  Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp. 

Rozdz. VI. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Rozdz. VII. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania robót budowlanych - do dnia 18.03.2020r. 

Rozdz. VIII. Warunki udziału w postępowaniu  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

 

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące: 
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1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający  nie określa  niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;  

Zamawiający  nie określa  niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 

3) zdolności technicznej lub zawodowej (dotyczy części nr 1 i 2), 

3.1) Wykonawcy  

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co 

najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto każda polegająca 

na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie oświetlenia ulicznego.  

3.2) Osób  

Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi, w tym 1 osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, 

posiadającą uprawnienia w specjalności instalacji elektrycznych bez ograniczeń (lub 

odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów), 

3.3) Sprzęt 

Wykonawca wykaże, że dysponuje w szczególności następującym sprzętem: 

Żuraw samochodowy – 1 szt., 

Podnośnik samochodowy hydrauliczny – 1 szt., 

 

Uwaga: 
1. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały 

uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia  

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej  (Dz. U. z 2016 r. poz.65) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi 

przepisami dotyczące uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług 

transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725.). 

2. 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. 

3. W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków 

udziału w postepowaniu zawierają dane / informacje w innych walutach niż określono to  

w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie zamówień publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia  

o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs 

przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu. 

 

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w: 

1) art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, 

2) art. 24 ust. 5 Pzp   

- pkt 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;  

- pkt 4): który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

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

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.  
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2.1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-

20 lub na podstawie okoliczności wymienionych powyżej w pkt 2 ppkt 2), może przedstawić 

dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec 

Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu.  

2.2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

ppkt 2.1) SIWZ. 

2.3) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

2.4) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Pzp. 

Rozdz. IX. 

Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu 

wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz niezbędne do przeprowadzenia postępowania 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć do upływu terminu składania ofert wskazanym w rozdz. 

XVII pkt 2 SIWZ  

1.1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do 

SIWZ; 

      Wymagana forma – oryginał 

 

1.2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie,  

że Wykonawca: 

a) spełnia warunki udziału w postępowaniu, propozycja treści oświadczenia zgodnie  

z Załącznikiem nr 2 do SIWZ; 

b) nie podlega wykluczeniu, propozycja treści oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do 

SIWZ; 

Wymagana forma – oryginał 

 

1.3)  Uwaga: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

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

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje  

o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ppkt 1.2). 

1.4)  dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy,  

w szczególności: 

-  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu 
przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie 

wynika; 

Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem , 
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- w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia 

oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo 

określające jego zakres; 

 Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 

1.5) zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdz. X pkt 2 SIWZ, w przypadku, gdy 

Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy);  

Wymagana forma – oryginał; 

1.6) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy).   

Pełnomocnictwa, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z 

dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) dopuszcza się 

złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza. 

 

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

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

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                   

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.                                                                                                           

Propozycja treści oświadczenia zostanie udostępniona na stronie internetowej 

Zamawiającego www.nowaslupia.bip.jur.pl wraz z informacją z otwarcia ofert.   

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   

Oświadczenie należy złożyć w siedzibie zamawiającego: 

Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia 

ul. Rynek 15 

26-006 Nowa Słupia, pokój 10 (sekretariat), 

 

3. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, dokona w pierwszej kolejności oceny ofert, a 

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

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

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu: 

  a) wykaz robót budowlanych  (zał. nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania  

i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji  

o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

http://www.nowaslupia.bip.jur.pl/
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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; 

b) wykaz osób (zał. nr 4 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  

i wykształcenia  niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. 

c) wykaz narzędzi (zał. Nr 10 do SIWZ) wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych 

dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją  

o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 

 

Rozdz. X. 
Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a Pzp   

 

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

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

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

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

prawnych.  

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

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie podmiotów,                        

o których mowa w art. 22a Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia.   

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

zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający 

wymaga, aby z treści  ww. zobowiązania wynikało w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

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

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału  

w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 Pzp. 

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

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

zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach  

w oświadczeniach stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. 

 

5. 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.  
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6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu nie potwierdzą spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

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

spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

 

Rozdz. XI. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie  

z art. 23 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w okolicznościach, o których mowa w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 1) i 2) SIWZ, 

natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z 

wymogami zawartymi w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ; 

2) oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i 3 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia mają potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia; 

3) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o którym mowa w SIWZ w rozdz. IX pkt 

2 składa każdy z Wykonawców; 

4) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których 

mowa w rozdz. IX pkt 5 SIWZ. 

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

poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku uznania ich oferty 

za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia umowy  

regulującej ich współpracę. 

 

Rozdz. XII. 
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz osoby 

uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529  ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu:  

41-31-77-221 lub na adres e-mail: urzad@nowaslupia.pl lub inwestycje@nowaslupia.pl 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub emaila, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;  

3. Ofertę oraz dokumenty dołączone do oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

mailto:urzad@nowaslupia.pl
mailto:inwestycje@nowaslupia.pl
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4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez 

Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią 

pisma. 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie dotyczącym przedmiotu 

zamówienia Anna Wiecha i zagadnień formalno – prawnych Agata Sitek. 

   

 

Rozdz. XIII. Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ   

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

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

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

wyznaczonego terminu składania ofert.  

2. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej: 

www.nowaslupia.bip.jur.pl zakładka przetargi. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

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

mowa w pkt 1. 

5. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na 

adres Zamawiającego: 

Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia 

fax: 41 31-77-221 lub e-mail: urzad@nowaslupia.pl  

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej www.nowaslupia.bip.jur.pl zakładka przetargi. 

7. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, a także niezwłocznie zamieszcza informację o zmianach na stronie 

internetowej: www.nowaslupia.bip.jur.pl zakładka przetargi. 

 

Rozdz. XIV.  Wymagania dotyczące wadium 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Rozdz. XV. Termin związania ofertą  

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 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 na 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. 

 

Rozdz. XVI. Opis sposobu przygotowania ofert   

1. Wymogi formalne: 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

  

http://www.bieliny.biuletyn.net/
mailto:urzad@nowaslupia.pl
http://www.nowaslupia.bip.jur.pl/
http://www.nowaslupia.bip.jur.pl/
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2) Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ. 

3) Wraz z ofertą powinny być złożone dokumenty wymienione w rozdz. IX w pkt 1 SIWZ. 
4) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych 

przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym 

przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej SIWZ.   

5) Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego 

usunięciu bez pozostawiania śladu. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być 

złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  

6) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać 

imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera 

imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla),  

z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 

7) Oferta, oświadczenia, również te złożone na załącznikach do niniejszej SIWZ muszą być 

podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej 

formy organizacyjnej Wykonawcy albo upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy  

w sposób wskazany w ppkt 6. 

8) Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 

9) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.                     

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy                        

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126), zwanym dalej 

„rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub 

sytuacji, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a  Pzp oraz przez 

podwykonawców, należy złożyć w oryginale. 

10) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa 

powyżej w pkt 9), należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność                             

z oryginałem. 

11) 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.  

12) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

13) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, 

gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

14) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (j.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), Wykonawca winien - nie później 

niż w terminie składania ofert – zastrzec w sposób nie budzący wątpliwości, że nie mogą być 

one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa winny być oznaczone 

klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej 

kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować 

w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części (należy zachować ciągłość 

numeracji stron).  

15) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

16) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń 

były kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno 

ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak w ofercie stron pozbawionych 

kolejnych numerów. 
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2. Opakowanie oferty 

a) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu 

(kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem 

terminu składania ofert. 

b) Opakowanie musi zostać opatrzone: 

- adresem 

Zamawiającego: 
 

Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa 

Słupia 

 

 - napisem: 
Znak postepowania: RIR.ZP.271.4.2019 

Oferta w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.  

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia” 

Nie otwierać przed dniem 30.09.2019 r., godz. 12:15 

- danymi Wykonawcy: 

(DOPUSZCZA SIĘ 

ODCISK STEMPLA) 

nazwą Wykonawcy (nazwą/firmą), dokładnym adresem (siedzibą), 

numerem telefonu i faksu  

 

 

lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji 

wpływającej do Zamawiającego. 

c) Wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być 

brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji Wykonawcy 

może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej 

SIWZ. 

3.  Zmiana i wycofanie oferty 

a) Zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, 

zmienić lub wycofać złożoną ofertę. 

b) Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać 

wszystkim zasadom niniejszej SIWZ, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem 

ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności. 

c) Wycofania dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu przed 

upływem terminu składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego 

reprezentowania, co winno być odpowiednio udokumentowane. 

 

Rozdz. XVII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia 

ul. Rynek 15 

26 - 006 Nowa Słupia 

Pokój nr 10 (Sekretariat) 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 30.09.2019 r. o godz. 12:00.                      

Oferty złożone po terminie jak wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia 

ul. Rynek 15 

26 - 006 Nowa Słupia 

Sala konferencyjna w dniu  30.09.2019 r. o godz. 12:15. 

Otwarcie ofert jest jawne. 
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4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny za wykonanie zamówienia, terminu wykonania zamówienia.    

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.nowaslupia.bip.jur.pl  zakładka przetargi informacje dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

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

c) ceny, okresu rękojmi oraz terminu wykonania zamówienia 

7. Udostępnienie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach: 

a). Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek  

o udostępnienie treści wskazanej oferty. 

b). Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 

przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione. 

c). Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób 

udostępnienia ofert, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. 

 

Rozdz. XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny  

1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym SIWZ i załącznikami 

do SIWZ poprzez wskazanie w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) ceny brutto (wraz 

z podatkiem VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia dla wybranej części. 

2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 

wprost z otrzymanej dokumentacji, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać 

zamówienia. Cena oferty stanowi zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez 

Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej 

ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi 

do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.  

3. Z uwagi na rodzaj przewidzianego w projekcie umowy wynagrodzenia zaleca się, aby 

Wykonawca zapoznał się z dokumentacją przetargową oraz dokonał wizji lokalnej w terenie 

celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz 

zawarcia umowy, a następnie  uwzględnił  w ofercie ewentualne dodatkowe koszty związane z 

realizacją zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi 

Wykonawca. 

4. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia uwzględniając pełną treść SIWZ   

i wszystkich jej załączników, poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto (łącznie  

z podatkiem VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.  

5. W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie okoliczności nieprzewidziane, ale konieczne do 

wykonania zamówienia, w szczególności element ryzyka obejmujący przykładowo: niekorzystne 

warunki gruntowo - wodne, atmosferyczne; ewentualne pompowanie wody; koszty robót 

przygotowawczych, porządkowych np. wywozu śmieci, innych odpadów i nieczystości stałych, 

jeżeli takie znajdują się na terenie przewidzianym do realizacji inwestycji; zachowania czystości 

dróg publicznych; zagospodarowania placu budowy; zabezpieczenia placu budowy; robót 

związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu bez wyłączania z eksploatacji np. 

ulicy; odtworzenie nawierzchni jezdni; zagęszczenie gruntu; przekopów kontrolnych; pełną 

obsługę geodezyjną w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; dostarczenia dla potrzeb 

budowy, na warunkach i w miejscu wskazanym przez zarządców sieci: energii elektrycznej, 

zapewnienia dojazdu do budowy; zaplecza budowy; odbiorów; uporządkowania terenu po 

robotach; wykonania dokumentacji powykonawczej.  

6. W przypadku korzystania w trakcie robót z terenu, którego właścicielem jest osoba trzecia, 

Wykonawca uzyska zezwolenie na wejście w teren. Po zakończeniu  robót przywróci teren do 

http://www./
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stanu pierwotnego i  pokryje związane z tym koszty. W przypadku powstania szkód z winy lub 

zaniedbania Wykonawcy, zobowiązany jest on do przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego  

i uzyskaniu akceptacji Użytkownika obiektu w tym zakresie. 

7. Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w wielkości wyrażonej w PLN cyfrowo i słownie  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

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

 

Rozdz. XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  

między Zamawiającym a Wykonawcą  

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych 

(PLN). 

Rozdz. XX. Kryteria i sposób oceny ofert  

1.  Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty są: 

a) CENA  –  60 %    

b) OKRES UDZIELONEJ RĘKOJMI     -  40% 

 

2. Sposób oceny ofert 

a) w kryterium CENA  

Ilość punktów dla każdej oferty w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg poniższego 

wzoru: 

                  C min. 

        C=  ----------------  x 60                            gdzie: 1 % - 1 punkt 

                    C o          

gdzie: 

C - ilość punktów oferty ocenianej 

C min. - cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 

C o - cena oferty ocenianej 

 

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 60,00 punktów. 

 

b)  w kryterium OKRES UDZIELONEJ RĘKOJMI:    

Okres rękojmi udzielanej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach. 

Okres rękojmi udzielanej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 60 miesięcy i nie może 

być dłuższy niż 84 miesiące. 

W przypadku podania w Formularzu Ofertowym Wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ) 

okresu rękojmi krótszego niż 60 miesięcy Zamawiający przyjmie, iż wykonawca udzielił  

rękojmi  na okres 60 miesięcy, a punkty w tym kryterium zostaną obliczone jak w przypadku 

podania 60 miesięcznego okresu rękojmi. 

W przypadku podania w Formularzu Ofertowym Wykonawcy (załącznik nr 1 do SIWZ) 

okresu rękojmi dłuższego niż 84 miesiące Zamawiający przyjmie do oceny okres rękojmi 84 
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miesiące, a punkty w tym kryterium zostaną obliczone jak w przypadku podania 84 

miesięcznego okresu rękojmi. 

W przypadku gdy wykonawca w  Formularzu Ofertowym Wykonawcy (załącznik  nr 1 do 

SIWZ) nie określi okresu rękojmi udzielanej Zamawiającemu na całość wykonanych robót 

objętych niniejszym zamówieniem przyjmuje się, iż okres udzielonej przez wykonawcę 

rękojmi wynosi minimalny okres rękojmi, tj.: 60 miesięcy.  

Za udzielenie rękojmi na okres: 

- 60 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 pkt. 

- 72 miesięcy, wykonawca otrzyma – 20 pkt. 

- 84 miesięcy, wykonawca otrzyma – 40 pkt. 

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 40 punktów. 

 

c) Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych  

w podanych wyżej kryteriach. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 

 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 4, dokonywanie jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści. 

4. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty 

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

5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, 

nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 4 lit. c). 

 

6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, 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 lub kosztu, w szczególności w zakresie:  

a) 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 ze zm.);  

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących 

w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;  

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

e) 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 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
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złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 6, 

chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;    

2) wartości przedmiotu 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 6. 

 

8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na 

Wykonawcy.  

 

9. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt 

w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

 

10. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

11. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

Rozdz. XXI.  Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia  

 umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. 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.  

 

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

www.nowaslupia.bip.jur.pl zakładka przetargi. 
 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt 1 

ppkt 2 zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, 

Zamawiający uznał za niewystarczające. 

 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy  

zobowiązany jest do:  

a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy 

i złożenia dowodu wniesienia zabezpieczenia; 

b) złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy); 

http://www.nowaslupia.bip.jur.pl/
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c) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność 

zaistnieje - złożenia ich pełnomocnictw w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez notariusza; 

d) złożenia dokumentów potwierdzających uprawnienia osób wskazanych w wykazie osób, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z aktualnymi zaświadczeniami 

o przynależności do właściwej izby samorządu  zawodowego - w formie oryginału lub kopii 

potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. 

e) Kosztorys ofertowy dla całości robót objętych zamówieniem na cenę ofertową. 

Kosztorys należy sporządzić metodą uproszczona oraz kalkulacji szczegółowej i powinien 

zostać przygotowany według opracowanego przez Wykonawcę przedmiaru robót. Dostarczony 

przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą. Wszystkie pozycje 

kosztorysowe muszą zawierać cenę jednostkową. Ceny jednostkowe i wyliczone wartości 

należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  Na stronie tytułowej Wykonawca 

poda: cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, cyfrowo i słownie, VAT, 

cenę netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Elementy cenotwórcze tj. stawka 

robocizny, wysokość narzutów winny zostać umieszczone na stronie tytułowej części 

kosztorysu określonej branży i odnoszą się do wszystkich pozycji. W cenie materiałów należy 

uwzględnić koszt ich zakupu. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji tych 

dokumentów. Określone przy przygotowaniu kosztorysu kwoty wynagrodzenia ryczałtowego za 

wykonanie danego elementu stanowią zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego 

przez Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w 

powyższych dokumentach ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi 

ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i 

obciążają go w całości.  

W razie nie wyszczególnienia przez Wykonawcę w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji bądź 

zakresu robót niezbędnego dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały 

one przez Wykonawcę ujęte w ogólnej cenie wykonania zamówienia. 

5. Termin i miejsce podpisania umowy 

Zamawiający wskaże pisemnie termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta 

zostanie  uznana za najkorzystniejszą. 

6. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku nr  6 do SIWZ. 

Rozdz. XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej  

w ofercie. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy, 

najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 

w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

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

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Uwaga: 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem 

na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 
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4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w pieniądzu to zostanie 

ono zwrócone wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.   

 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w pkt 3. 

Uwaga: 

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszania jego wysokości. 

 

6. Szczegółowe warunki dotyczące zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są 

w § 15 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 

Rozdz. XXIII.  Istotne dla stron postanowienia umowy  

1. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy, który stanowi Załączniki nr 6 do 

SIWZ. 

2. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy następuje w sytuacjach określonych w umowie.  

Rozdz. XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej  

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

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

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 

5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na stronie internetowej. 

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
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8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 

korzyść jednej ze stron. 

11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie 

później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

12. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 

pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

13. Dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych, w Dziale VI – Środki ochrony prawnej. 

 

Rozdz. XXV. Wykaz załączników 

1. Formularz ofertowy            - zał. nr 1 

2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu              - zał. nr 2 

3. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia                                            - zał. nr 3 

4.  Wykaz osób                                                                                                                    - zał. nr 4 

5.  Wykaz robót budowlanych                                                                                             - zał. nr 5 

6. Wzór umowy                                                                                                                  - zał. nr 6 

7. Projekt Budowlany i Wykonawczy                                                                                - zał. nr 7 

8.  Szczegółowe specyfikacje techniczne                                                                            - zał. nr 8 

9.  Przedmiary robót              - zał. nr 9 

10. Wykaz narzędzi wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych                              - zał. nr 10 

11. Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych             - zał. nr 11  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

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

nazwa Wykonawcy/ Wykonawców    

 

O F E R T A 

w postępowaniu Znak: RIR.ZP.271.4.2019 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia”.  

Ja / My niżej podpisani  

 

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

(imię i nazwisko) 

działając w imieniu Wykonawcy*: 

 

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

(nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy) 
 
* w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia  
 

oświadczam/y, że: 

 

1. Oferuję/emy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami do SIWZ  w terminie wskazanym w SIWZ.    

1.1. Część 1 Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w istniejącym ciągu drogi powiatowej P0633T, 

Odcinek nr 14 Skały za cenę ryczałtową brutto............................................zł  

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

(………........................................................................................................................................) 

      Cenę netto wynosi ………………………zł podatek VAT …………………………………. zł 

1.2. Część 2 Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w istniejącym ciągu drogi gminnej, Odcinek nr 15  

– Sosnówka za cenę ryczałtową brutto............................................zł  
(słownie: .....................................................................................................................................) 

(………........................................................................................................................................) 

      Cenę netto wynosi ………………………zł podatek VAT …………………………………. zł 

 

2. Udzielamy okresu rękojmi na wykonane roboty budowlane  (60 m-cy, 72 m-ce, 84 m-ce):  

dla części nr 1 ………….. miesięcy**) dla części nr 2 ………….. miesięcy**) 

**)  - zgodnie z zapisem rozdz. XX pkt. 2 lit. b SIWZ  

 

3. Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym 

https://ems.ms.gov.pl - dla odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego1) 

https://www.ceidg.gov.pl - dla odpisu z CEDiIG1) 

https://…………………………. - inny dokument1) 
1) niepotrzebne skreślić  

 

https://ems.ms.gov.pl/
https://www.ceidg.gov.pl/
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4. INFORMUJEMY, że:*** 

 wybór oferty  …………. nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego. 

 wybór oferty …………. będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu 

zamówienia): ____________________________________________ Wartość towaru / usług 

(w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy  

u Zamawiającego to ___________ zł netto. 

  ***Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto 

oferty, tj. w przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 

 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy 

porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

5. Zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1579 ze zm.) oświadczam/y, że zamierzamy powierzyć do wykonania 

podwykonawcom następujące części zamówienia **** 

Lp. 
Opis części zamówienia przewidzianej do 

wykonania przez podwykonawcę 
Firma podwykonawcy 

   

   

****  o ile dotyczy 

UWAGA: 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższej tabeli, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać całość 

zamówienia bez udziału podwykonawców. 

 

6. Jednocześnie oświadczam/y że: 

a) spełniam/y warunki udziału w powyższym postępowaniu; 

b) uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu  składania 

ofert, 

c) zapoznałem/liśmy się z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

i przyjmuję/emy je bez zastrzeżeń; 

d) wzór umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ), został przeze mnie/przez nas zaakceptowany i 

zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

e) informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ____ stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

i zastrzegamy, że nie mogą być udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia ww. dokumentów  

i informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa  zostało zawarte na stronach nr od ___ do ___.  

7. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

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

tel.: ……………….…...…….…........………  fax:……………………………...………… e-mail …………………… 

 

prosimy o podanie czynnego nr fax-u oraz aktualnego e-mila ponieważ zgodnie z zapisami SIWZ, przyjętą przez Zamawiającego 

formą porozumiewania się z  Wykonawcami oprócz pisemnej jest droga faksowa lub elektroniczna. 
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8. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują 

stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 kk). 

9.  Informuję, że jestem / nie jestem (niepotrzebne skreślić) małym/średnim***** przedsiębiorcą. 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

11.  Załącznikami do niniejszej oferty są: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

W przypadku załączenia do oferty oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 

pkt 1 i 3 uPzp, należy je traktować jako oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 26 

ust. 6 uPzp. 

12. Oferta wraz z załącznikami zawiera ............... kolejno ponumerowanych stron. 

 

 

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

Miejscowość, data podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy ****** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****   Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 

które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

****** zgodnie z zapisami SIWZ, podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko 

podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on 

uzupełniony napisem  (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego 

 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Oświadczenie Wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Przystępując do postępowania Znak: RIR.ZP.271.4.2019 o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa 

Słupia” prowadzonego przez Gminę Nowa Słupia.  

 

Wykonawca: 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy) 

reprezentowany przez: 

 

………………………………………………………………………………………………….… 
                               (imię, nazwisko) 

oświadczam, co następuje: 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdz. 

VIII pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

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

         ……………………………………....…………… 
  (podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdz. 

VIII pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych  

podmiotu/ów: ……………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

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

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

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

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

  (podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego  

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

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

         ……………………………………....…………… 
  (podpis) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Przystępując do postępowania Znak: RIR.ZP.271.4.2019 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia” 

prowadzonego przez Gminę Nowa Słupia. 

 

Wykonawca: 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy) 

 

reprezentowany przez: 

 

………………………………………………………………………………………………….… 
                               (imię, nazwisko) 

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22  

i ust. 5 pkt 2) i 4) ustawy Pzp. 

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

         ……………………………………....…………… 
 (podpis) 

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

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub ust. 5 pkt 2) i 4) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w 

związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze:  

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

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

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

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

 

         ……………………………………....…………… 
  (podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się 

w niniejszym postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj.:   

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

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres) 

 nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 2) i 4 ) ustawy Pzp.  

 

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

 

         ……………………………………....…………… 

  (podpis) 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

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

 

         ……………………………………....…………… 
  (podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

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

           (nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy) 
 

 

WYKAZ  OSÓB 
 

skierowanych  przez wykonawcę do realizacji zamówienia, Znak: RIR.ZP.271.4.2019  

pn: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia”. 
 

 

Lp 

Informacja o podstawie do dysponowania daną osobą 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Kwalifikacje 

zawodowe 

(uprawnienia 

budowlane 

specjalność, nr….) 

Imię i nazwisko osoby,  

którą Wykonawca dysponuje  

(dysponowanie bezpośrednie) * 

Imię i nazwisko osoby,  

którą Wykonawca  

będzie dysponował  

(dysponowanie pośrednie) ** 

1 2 3 4 5 

  

 

 

 

 

  

     

     

*  dysponowanie bezpośrednie – oznacza sytuację, gdy tytułem prawnym do powołania się przez Wykonawcę na 

dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy 

Wykonawcą a osobą (osobami), na dysponowanie której (których) Wykonawca się powołuje. Przykładowo może to być: 

umowa o pracę, umowa o świadczenie usług, umowa przedwstępna, czy też z samozatrudnienie się osoby fizycznej 

prowadzącej działalność gospodarczą itd. 

** dysponowanie pośrednie – oznacza sytuację, gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powołuje się na 

osoby zdolne do wykonania zamówienia należące do innych podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami podmiotu 

trzeciego niezbędnymi do realizacji zamówienia (zasobami osobowymi podmiotu trzeciego), w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

(osób zdolnych do wykonania zamówienia) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.      

 Wymagana forma dokumentu - oryginał 

OŚWIADCZENIE  
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  

posiadają wymagane uprawnienia oraz, 

Oświadczam/y, że osoba/y, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. osoby 

wskazane w powyższym wykazie, posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności instalacji elektrycznych bez ograniczeń i przynależą do właściwej Izby Samorządu 

Zawodowego* 

 

 

 

………………………………………….                                          ……………………………………………               
data                                                                                                                         Podpis osób uprawnionych do składania        oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 

* niepotrzebne skreślić jeżeli takiego wymogu wobec tych osób nie nakłada Prawo budowlane 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

  
  (nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy) 
 

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH  
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

 

*W kolumnie 2 należy wymienić te roboty, które spełniają postawiony warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia.  

W  przypadku realizacji zamówień obejmujących szerszy zakres robót, w wykazie w kolumnie 5 należy podać tylko 

wartość wymaganego zakresu robót.     
** W przypadku,  gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, zgodnie z art. 22a 

ust. 2 i 4 na zasadach  określonych w art. 22a uPzp zobowiązany jest udowodnić to Zamawiającemu.   

 

Uwaga: 

Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

 

 

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

data                                                                                    Podpis osób uprawnionych do składania        

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. 

Nazwa i miejsce 

realizacji, 

rodzaj, zakres 

wykonanej roboty 

budowlanej* 

 

Nazwa i adres 

wykonawcy roboty   

w przypadku gdy 

Wykonawca 

polegać będzie na 

wiedzy i 

doświadczeniu 

innego podmiotu** 

Termin  

wykonywania  

data rozpoczęcia  

– data zakończenia 

(od dd/mm/rrrr   

 do dd/mm/rrrr) 

Wartość roboty 

brutto [PLN] * 

Nazwa i adres 

Zamawiającego  

1 2 3 4 5 6 
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Wzór umowy - Załącznik nr 6  do SIWZ                 

UMOWA NR ……………………. 

zawarta w dniu  …………………….. w Nowej Słupi pomiędzy: 

Gminą Nowa Słupia NIP 657-24-64-005, REGON 291010406 z adresem i siedzibą przy, ul. Rynek 15,            

26 - 006 Nowa Słupia reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia – Andrzeja Gąsiora 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Wandy Kalwat 

zwaną dalej w tekście umowy Zamawiającym  

a 

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

zwanym dalej Wykonawcą  

została zawarta umowa o następującej treści:  

 

Podstawa prawna 

 

§ 1 

 

1. Oferta Wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.) - zwana 

dalej „Ustawą”. 

2.   Integralną częścią niniejszej umowy jest: 

1)   Oferta Wykonawcy z dnia .............................. 

2)   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, specyfikacja projektowo – kosztorysowa,  

w skład której wchodzi: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych, przedmiar robót. 

 

Przedmiot Umowy 

 

§ 2 
 

1. Nazwa zadania: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia”. 

2. Zadanie obejmuje: 

Część nr 1 Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w istniejącym ciągu drogi powiatowej 

P0633T, Odcinek nr 14 Skały.*(wybrać część, której dotyczy umowa) 

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej, działki nr: 53/1, 53/2, 

50, 322/2, 322/1, 68/2 obręb Skały oraz 326, 334 obręb Włochy Gmina Nowa Słupia.  

Dokumentacja projektowa obejmuje budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego typu 

AsXSn 2x25 mm 2 o długości trasy 225 m w skład, której wchodzi m.in.: 

 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych, 

 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie, 

 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn 

 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie, 

 Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych, 

 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, 

 Układanie uziomów w rowach kablowych, 

 

Część nr 2 Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w istniejącym ciągu drogi gminnej, 

Odcinek nr 15 – Sosnówka.*(wybrać część, której dotyczy umowa) 

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej działki nr: 383, 394/3, 390, 

236/1, 236/2 obręb Sosnówka Gmina Nowa Słupia. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę 
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linii napowietrznej oświetlenia ulicznego typu AsXSn 2x25 mm 2 o długości trasy 510 m. w 

skład, której wchodzi m.in.: 

 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych, 

 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie, 

 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn, 

 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie, 

 Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych, 

 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, 

 Układanie uziomów w rowach kablowych 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z projektem 

budowlanym, specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych, specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami i polskimi normami, używając materiałów dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach 

Budowlanych (Dz.U. z 2019 r., poz. 266 z późn.zm.). 

4.  Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę do realizacji zamówienia powinny posiadać 

świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać: 

1)   Polskim Normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącym te normy; 

2)  wymaganiom dokumentacji projektowo – kosztorysowej; 

3)  wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 

Obowiązki Stron 

 

§ 3 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1)  Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy. 

2)   Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego. 

3)  Odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 8. 

4)  Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 umowy. 

2.    Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1)  Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy z wykorzystaniem materiałów własnych. 

2)  Prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie z zasadami sztuki   

 budowlanej, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. 

3)   Zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż. 

4)   Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej Umowy. 

 5)   Dostarczanie na każde żądanie Zamawiającego niezbędnych atestów, certyfikatów, wyników   

 oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących materiałów oraz robót realizowanych    

 w ramach przedmiotu niniejszej Umowy. 

 6)   Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu   

 przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących   

 przedmiot niniejszej Umowy. 

 7)   Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy oraz  

              utrzymanie stałego dostępu do wszystkich posesji zlokalizowanych wokół placu budowy,  

              chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej. 

 8)   Dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie   

 budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

 9)   Po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy  

 będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych   

 przez Wykonawcę. 

10)  Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób umożliwiający korzystanie z  
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 drogi przez użytkowników. Możliwe jest krótkotrwałe wstrzymanie ruchu na czas realizacji   

 niezbędnych prac. W takim  przypadku Wykonawca poinformuje mieszkańców oraz 

odpowiednie służby ratowniczo – interwencyjne z co najmniej 3 –dniowym wyprzedzeniem. 

11) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie  

 trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin  

 technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia. 

12)  Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu  

 robót, lecz nie później niż 14 dni od daty odbioru końcowego. 

13)  Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie   

 trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin  

 technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia. 

14)  Zapewnienie stałej obsługi geodezyjnej inwestycji, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji  

  powykonawczej. 

15)  Wykonawca jest zobowiązany do uregulowania należności za dostawę mediów niezbędnych    

 do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawcę umowami z   

 poszczególnymi dostawcami. 

16)  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z jego winy w trakcie  

 realizacji przedmiotu umowy i zobowiązany jest do ich naprawienia własnym kosztem i   

 staraniem. 

17) Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podwykonawca usług lub robót budowlanych 

objętych niniejszym zamówieniem jest zobowiązany wykonywać zamówienie pracownikami 

zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917). 

18) Wykonawca w terminie do 7 dni od podpisania umowy jest zobowiązany przedstawić wykaz 

osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy z informacją o 

formie zatrudnienia, czasu, stanowisku oraz oświadczeniu Wykonawcy, że zatrudnione 

osoby posiadają wynagrodzenie w minimalnej wysokości określonej ustawą z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U z 2018 r. poz. 2177 z 

późn.zm.). Wszystkie osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą 

być zatrudnione na umowę o pracę (dotyczy to również pracowników ewentualnych 

podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę). Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

weryfikacji pracowników na terenie budowy, a także może zażądać kopię zawartych umów 

pomiędzy pracownikami i Wykonawcą. 

 

Podwykonawcy 

 

§ 4 

 

1. [Wykonawca wykona roboty objęte zamówieniem osobiście, bez udziału podwykonawców]* 

       [Następujące roboty Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców]:* 

             ................................................................................................................................................ 
/nazwa i adres podwykonawców i zakres zleconych robót/ 

 

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

 

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

2. Jeżeli przed podpisaniem umowy lub w trakcie realizacji umowy Wykonawca zgłosi zmianę lub 

rezygnację z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 

22a Ustawy, to Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 

usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1, Ustawy lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
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wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

5. Przepisy określone w ppkt 3 i 4 stosuje się również wobec dalszych podwykonawców. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w trakcie realizacji zamówienia 

publicznego jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy na podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

8. Zamawiający, w terminie 5 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ; 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ppkt 7. 

9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ppkt 8, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia po akceptacji 

przedłożonego Zamawiającemu projektu umowy, 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. 
11. Zamawiający w terminie 5 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, w przypadkach określonych w ppkt 8. 

12. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ppkt 8, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 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 nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50 000,00 zł. 

14. W przypadku, o którym mowa w ppkt 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie  

o podwykonawstwo jest dłuższy niż określony w ppkt 7, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia  

o zapłatę kary umownej, o której mowa w umowie z Wykonawcą. 

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ppkt 15 dotyczy wyłącznie należności powstałych  

z przedłożonej Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem jest świadczenie usługi objętej niniejszym 

zamówieniem i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie  

w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia tej 

informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ppkt 17 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a)   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
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podwykonawcy lub dalszemu 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 lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wszystkimi tego konsekwencjami (obowiązek 

zapłaty kar umownych). 

 

Terminy realizacji przedmiotu Umowy 

 

§ 5 

 

1.     Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 

1) Termin przekazania placu budowy - w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania  

umowy. 

2)   Rozpoczęcie robót: po terminie przekazania placu budowy,           

3)  Termin zakończenia robót: ……………………………….  

4) Za termin zakończenia robót, o którym mowa w pkt 3, strony przyjmują całkowite 

zakończenie prac, uprzątnięcie terenu oraz pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę 

Zamawiającemu zakończenia robót.  

 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

§ 6 

 

1. Strony określają  wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, 

ustalone na podstawie oferty  przetargowej  Wykonawcy w wysokości:    

1.1. Część 1 Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w istniejącym ciągu drogi powiatowej 

P0633T, Odcinek nr 14 Skały. (wybrać część której dotyczy umowa) 

 netto ....................................................................................................................................... zł; 

 podatek VAT ..........% .......................................................................................................... zł; 

 brutto ..................................................................................................................................... zł; 

 słownie: ....................................................................................................................................... 

 

1.2. Część 2 Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w istniejącym ciągu drogi gminnej, Odcinek 

nr 15 – Sosnówka. (wybrać część której dotyczy umowa) 

 netto ....................................................................................................................................... zł; 

 podatek VAT ..........% .......................................................................................................... zł; 

 brutto ..................................................................................................................................... zł; 

 słownie: ....................................................................................................................................... 

 

2.    Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje, m.in.: 

1)  Wszystkie koszty związane z zakupem i zużyciem materiałów i urządzeń przewidzianych do 

wykonania przedmiotu umowy, w tym urządzeń przechodzących na własność 

Zamawiającego. 

2)  Wszystkie koszty związane z organizacją, ochroną i oznakowaniem miejsca budowy, 

zaplecza budowy i ich otoczenia, obsługą geodezyjną. 



____________________________________________________________________________________________________ 
 

Strona 33 z 41 

 

 
 

 

3)  Wszelkie koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów po robotach budowlanych. 

4)    Wszelkie koszty towarzyszące podczas wykonywania robót. 

3.  Wykonawca nie ma prawa do wystawienia faktury przed terminem usunięcia usterek 

stwierdzonych podczas odbioru końcowego. 

 

Zasady płatności wynagrodzenia 

 

§ 7 

 

1. Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,  

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury po dokonaniu 

bezusterkowego odbioru końcowego. Datą płatności jest dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

2. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest** płatnikiem podatku VAT i posiada numer 

identyfikacyjny NIP :  ........................... 

4. Wykonawca oświadcza, że w wyniku zawarcia niniejszej umowy u Zamawiającego powstaje / nie 

powstaje* obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, według 

poniższego zestawienia: 
…………………………………………………………………………………………………….. 

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

5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: 

657-24-64-005. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. 

7. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić pod warunkiem przedstawienia 

przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom jak i dalszym podwykonawcom. 

 

Odbiory robót 

 

§ 8 

 

1.  Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne całkowite 

wykonanie robót, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego w terminie do 14 dni 

kalendarzowych od  zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

3. Z odbioru końcowego każdorazowo zostanie sporządzony protokół końcowego odbioru robót.  

Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, lub roboty nie zostały wykonane w 

sposób prawidłowy, zgodnie z warunkami umowy - Zamawiający może: odmówić odbioru do 

czasu usunięcia tych usterek lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na 

usunięcie usterek. Do czasu usunięcia usterek odbiór będzie wstrzymany. Termin na usunięcie 

usterek nie może przekroczyć 7 dni kalendarzowych – w tym okresie nie będą naliczane kary za 

zwłokę. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia,  

a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

obniży wynagrodzenie do wysokości uzgodnionej przez Strony. Nie zwalnia to Wykonawcy od 

zapłaty kar umownych określonych w § 11 umowy. 

5. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

kompletną dokumentacje powykonawczą zawierającą: atesty, certyfikaty, poświadczenia jakości,  

gwarancje dotyczące wbudowanych materiałów i instalacji zamontowanych lub wykonanych w 

trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, protokoły z badań. 

6. Atesty, certyfikaty i gwarancje winny być przedstawiane do wglądu Inspektorowi Nadzoru na 

etapie dostawy. 

7. Zaleca się aby Wykonawca przed zgłoszeniem zakończenia robót uzgodnił szczegóły wykonania 

robót i oznakowania słupów, układów pomiarowych przez przedstawiciela PGE.  
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8. Warunkiem dokonania odbioru końcowego zadania jest całkowite zakończenie robót w zakresie 

objętym zamówieniem, uprzątnięcie terenu, przedstawienie zaakceptowanych przez Inspektora 

Nadzoru następujących dokumentów:   

 1)  Przedstawienie wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących budowy wraz ze  

      zgłoszeniem przez kierownika budowy gotowości do odbioru robót. 

 2) Przedstawienie protokołu z wykonania pomiaru wykonanego oświetlenia (badania kabli,  

       uziemienia). 

3) Świadectwa jakości, certyfikaty wszystkich materiałów użytych w budowie.  

4) Świadectwa wykonanych prób, protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

5) Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektowo - 

kosztorysową, przywróceniu terenu do stanu nie gorszego niż przed przystąpieniem do robót. 

6) Geodezyjną dokumentację powykonawczą. 

7) Kosztorys powykonawczy wykonanych robót, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia,  

a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

obniży wynagrodzenie do wysokości uzgodnionej przez Strony. Nie zwalnia to Wykonawcy od 

zapłaty kar umownych określonych w § 11 umowy. 

10. Zakończenie procedury odbioru końcowego robót musi nastąpić w terminie do 30 dni 

kalendarzowych  od  zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia lub dokonania poprawek wykonanego oświetlenia 

(oznakowania) wymaganych przez PGE Zakład Energetyczny na etapie przyłączenia do sieci 

nowo wykonanego oświetlenia. 

 

Osoby odpowiedzialne za realizację prac 

 

§ 9 

 

1. Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu  

z Zamawiającym. 

2. Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót są: 

1) ………………………………… 

2) .................................................... – Inspektor Nadzoru, uprawnienia Nr......................., który 

działa w granicach umocowania określonego przepisami Prawa Budowlanego aktualnie 

obowiązującego. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wykonuje wszystkie obowiązki określone w Prawie 

Budowlanym, a w szczególności: 

1) Reprezentuje Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z  przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

2) Sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobiega zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie  

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

3)  Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczy    

w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowuje  

i bierze udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących  

w skład wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do użytkowania. 

4)  Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usunięcia wad, a także kontroluje rozliczenie 

budowy. 

5)  Zawiadamia Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowych nieprzewidzianych 

niniejszą umową robót celem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

4.  Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osoby Inspektora Nadzoru oraz pozostałych osób, 

reprezentujących Zamawiającego, nie stanowi zmiany umowy i jest dopuszczalna za uprzednim 

poinformowaniem Wykonawcy. 
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§ 10 

 

1. Przedstawicielami ze strony Wykonawcy są: 

1) Wykonawcę reprezentuje:  .............................. 

........................................................................................................................................................ 
                                              (należy wskazać osoby wraz z zakresem upoważnienia) 

2) Kierownikiem budowy będzie: 

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

Nr uprawnień: ..................................................................................... 

2. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: 

1)  Protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie  zabezpieczenie terenu budowy wraz 

ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi 

punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska  

przyrodniczego i kulturowego. 

2)  Prowadzenie dokumentacji budowy. 

 3)  Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia 

oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym Zamawiającego. 

4)  Natychmiastowa realizacja zaleceń wydanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 5)  Zgłaszanie – pod rygorem utraty prawa do wynagrodzenia –  Inwestorowi do sprawdzenia lub 

odbioru wykonanych robót podlegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie 

dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego 

prób i sprawdzeń w instalacji, urządzeń technicznych, przed zgłoszeniem obiektu 

budowlanego do odbioru. 

6)  Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

7)  Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru  

i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie Zamawiającemu 

oświadczenia o: zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym  

oraz STWiORB,  przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami; 

8)  Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

3.  Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osoby kierownika budowy oraz pozostałych osób, 

przedstawionych w ofercie przetargowej, nie stanowi zmiany umowy i jest dopuszczalna za 

uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

4. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 1  

w następujących przypadkach: 

 1)  Śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych. 

2)  Jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 

5.   W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1, nowe osoby powołane do pełnienia w/w 

obowiązków muszą spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach dla danej funkcji.  

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 1, jeżeli 

uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać 

zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez 

Zamawiającego. 

 

Kary umowne 

 

§ 11 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy obowiązującą formę 

odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i 

wysokościach.  

2. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) Za każdy dzień opóźnienia w terminie zakończenia robót, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 

umowy z winy Wykonawcy, podwykonawców oraz za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu 

przez Wykonawcę kompletu wymaganych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru,  

o których mowa w § 8 ust. 5 umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, 
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wymienionego w § 6 ust. 1 umowy. Wysokość kar może przekroczyć wartość wynagrodzenia 

za przedmiot umowy. 

2) Za każdy dzień opóźnienia w terminie na usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru 

wymienionym w § 8 ust. 3 umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi wymienionym w § 13 

ust. 4 umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot 

umowy, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy. Wysokość kar może przekroczyć wartość 

wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

3) Za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

podwykonawców - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 6 

ust. 1 umowy. 

4) Za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy  

(wymienionych w § 12 umowy) w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto 

wymienionego w § 6 ust. 1 umowy. 

5) Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, podwykonawców, 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto 

wymienionego w § 6 ust. 1 umowy. 

6) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,3% wynagrodzenia 

umownego brutto, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy,  za każdy dzień opóźnienia. 

7) W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,   

o której mowa w § 4 ust. 6 umowy lub w przypadku nie przedłożenia projektu jej zmiany, oraz 

nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany zgodnie z  § 4 ust. 10 umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 

brutto, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

8) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego realizacji zamówienia przez osoby nie 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca            

1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917) w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony taki przypadek. 

9) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  

w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 

1 umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar 

umownych nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód i utraconych korzyści. 

5.  Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

1)  Z tytułu odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego  w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot 

umowy, wymienionego w § 6 ust. 1 umowy. 

2)  Za zwłokę w zapłacie faktur,  w wysokości odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki. 

3) Za zwłokę w dokonaniu odbioru - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto  

wymienionego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. 
 

Odstąpienie od Umowy, Rozwiązanie Umowy 

 

§ 12 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (bez możliwości naliczania przez 

Wykonawcę kar umownych) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że: 

1) Wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od 

umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach.  

2) Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy: 

 zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy; 
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 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 

wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy; 

 Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy na zasadach 

określonych w art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.). 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z winy Wykonawcy, w przypadku 

nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania umowy w terminie 21 dni od daty 

przekazania placu budowy, nieuzasadnionej przerwy w wykonaniu robót trwającej dłużej niż 21 

dni lub w jakimkolwiek innym przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania 

niniejszej umowy przez Wykonawcę.  

3. Zamawiający odstępuje od umowy w przypadkach określonych w ust. 2 w następującym trybie: 

1) W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania robót lub przerwie  

w wykonywaniu robót w terminie określonym w ust. 2 Zamawiający wysyła do 

Wykonawcy pismo wzywające do wykonywania robót. 

2) Jeżeli mimo wezwania Zamawiającego, Wykonawca nie przystąpi do wykonywania robót 

w terminie 3 dni od otrzymania pisma, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze 

skutkiem natychmiastowym oraz domagać się zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 

określonej w § 11 umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza w szczególnych przypadkach odstąpienie od umowy (w całości lub jej  

części), jeżeli z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy nie jest możliwa realizacja lub  

dokończenie rozpoczętych prac (np. z powodu wystąpienia warunków atmosferycznych 

opisanych w § 14 ust. 2 pkt 1 i) umowy). 

5. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

1) Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1. 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 

zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i 

dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 

przepisów prawa Unii Europejskiej. 

6. Zamawiający może również rozwiązać umowę na każdym etapie postępowania, jeżeli uzna 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. 

7. W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie  

z obowiązków wymienionych w umowie,  Zamawiający ma prawo sporządzić na własną rękę i na 

koszt Wykonawcy inwentaryzację robót oraz protokół przekazania terenu budowy, 

zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę oraz wprowadzić nowego Wykonawcę do dalszej 

realizacji robót na koszt dotychczasowego Wykonawcy. 

8. W razie odstąpienia od Umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego Wykonawca ma 

obowiązek natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia niezakończonych robót oraz 

placu budowy, o ile Zamawiający zleci takie zabezpieczenie. 

9. Odstąpienie od umowy, czy też rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej. 

 

Gwarancja i rękojmia 

 

§ 13 

 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

w terminie i zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz niniejszej umowie.     

2.    Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę musi być równy okresowi udzielonej rękojmi. 

3.  Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego 
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odbioru przedmiotu niniejszej Umowy. 

4.  Przedmiot umowy będzie objęty ........ letnią/miesięczną* gwarancją i rękojmią. Okres gwarancji  

i rękojmi dotyczy całego zakresu zamówienia, obejmującego również wymianę zużytych lub 

uszkodzonych naświetlaczy LED oświetlenia ulicznego. 

5.   Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

6.   Jeśli w trakcie trwania rękojmi i gwarancji dojdzie do ujawnienia się wad przedmiotu Umowy lub 

do uszkodzeń, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do ich nieodpłatnego usunięcia  

w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od pisemnego zgłoszenia Zamawiającego. 

7.  W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie 

własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw wynikających  

z rękojmi i gwarancji. 

8.  Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego i potwierdzane pisemnie w terminie 

miesiąca od dnia wykrycia wady. 

 

Zmiana umowy 

 

§ 14 

 

1. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na 

niżej określonych zasadach (przy zachowaniu warunków określonych w ust. 5): 

1)    Termin realizacji przedmiotu Umowy może być wydłużony w przypadku, gdy niemożność 

dotrzymania terminu realizacji Umowy spowodowana będzie okolicznością, która wystąpiła 

po zawarciu Umowy, z następujących przyczyn niezależnych od Wykonawcy: 

a) konieczność przeprowadzenia innych postępowań administracyjnych i sądowych; o 

czas w jakim realizacja umowy nie była możliwa z uwagi na wystąpienie tych 

okoliczności; 

b) przedłużające się procedury uzyskania przez Zamawiającego uzgodnień, opinii, decyzji 

administracyjnych, niezbędnych do rozpoczęcia i wykonywania robót przez 

Wykonawcę, o czas w jakim realizacja umowy nie była możliwa z uwagi na 

wystąpienie tych okoliczności; 

c) zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub na 

świadczenia Stron; o czas niezbędny do uwzględnienia tych zmiana, 

d) skoordynowania zakresu i powiązania inwestycji z projektami realizowanymi przez 

Gminę o czas potrzebny do prawidłowego wykonania czynności koordynacyjnych,  

e) zmiana zakresu lub przebiegu inwestycji i spowodowana tym konieczność zmian 

w dokumentacji i uzyskania nowych lub zmiany posiadanych opinii, uzgodnień, 

projektów podziałów i decyzji administracyjnych o czas niezbędny do uzyskania i 

wprowadzenia tych zmiana,  

f) sprzeciw właścicieli nieruchomości na wejście w teren o czas wstrzymania z tego 

powodu realizacji inwestycji,  

g) wstrzymanie prac w związku z orzeczeniem organu administracji lub sądu o czas 

wstrzymania z tego powodu realizacji inwestycji, 

h) konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego 

wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową, a ich wykonanie wraz  

z opracowaniem dokumentacji (jeżeli zajdzie taka konieczność) wymagać będzie 

dodatkowego czasu o czas wstrzymania z tego powodu realizacji robót objętych umową  

podstawową, 

i) wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia 

robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające bez przerwy powyżej 

14 dni, powódź (czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu i możliwość kontynuacji 

lub rozpoczęcia robót), niskie temperatury (poniżej -5˚C) utrzymujące się przez okres co 

najmniej 14 dni, które uniemożliwiają prowadzenie robót o czas wstrzymania z tego 
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powodu realizacji inwestycji, 

j) wystąpienia okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania 

dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak m.in. 

decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę, 

zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie 

koniecznych zmian) o czas wstrzymania z tego powodu realizacji inwestycji; 

k) wstrzymania robót spowodowanego wykryciem np.: przedmiotów niebezpiecznych, 

szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych; o czas wstrzymania 

z tego powodu realizacji inwestycji, 

2)    Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku    

   do treści oferty w zakresie zmiany zakresu przedmiotowego zamówienia ze względu na: 

a) ograniczenie zakresu przy ewentualnym jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu 

wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że niektóre elementy składowe dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej będą zbędne z punktu widzenia postępowania 

administracyjnego i procesu inwestycyjnego, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę  

o zbędności któregoś z elementów. Przystąpienie do wykonywania poszczególnych 

elementów dokumentacji następować będzie w porozumieniu z Zamawiającym; 

b) zmianę przebiegu inwestycji lub zmniejszenie, odstąpienie od części zakresu robót,  

z ewentualnym odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, wynikającą z: 

- protestów mieszkańców; 

- objęcia obiektów lub terenów ochroną (np. ochroną zabytków, jedną z form 

ochrony przyrody, w tym obszarem Natura 2000); 

- niemożności zachowania odległości gwarantującej brak szkodliwego wpływu 

przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi; 

- wystąpienia w trakcie wykonywania robót warunków pogodowych 

uniemożliwiających dokończenie robót (długotrwałe pow. 14 dni) opady deszczu, 

niskie temperatury (poniżej -5˚C);  

- konieczności uwzględnienia wyników audytów Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego. 

3)   Poza przypadkami określonymi wyżej, istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą 

mogły nastąpić w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej. 

3.  Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy może zostać zmienione na wniosek 

Wykonawcy  w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. 

4.   Zmiana podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy robót może nastąpić na 

zasadach określonych w § 4 umowy. 

5.  Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego i formy pisemnego aneksu – 

pod rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy wyrażenia zgody na 

zmianę umowy. Niedopuszczalne są jednak, pod rygorem nieważności, zmiany postanowień 

zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ w postaci 

jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności 

możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki 

wprowadzenia zmian. 

2) Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 

dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 

niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

 zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; 

 zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego; 

 wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 



____________________________________________________________________________________________________ 
 

Strona 40 z 41 

 

 
 

 

pierwotnie w umowie. 

3)  Zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

 konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć; 

 wartość zmiany nie przekracza wartości zamówienia określonej pierwotnie  

w umowie. 

4)  Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 

 na podstawie postanowień umownych, o których mowa w ppkt 1; 

 w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

 w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców. 

5)  Zmiany, niezależnie od ich wartości, są istotne jeżeli: 

 zmienia się ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy  

w pierwotnym brzmieniu; 

 nie zmienia się ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna  

z następujących okoliczności: 

-  zmiana wprowadza warunki, które gdyby były postawione w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć 

udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści; 

   -  zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy  

w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie; 

 -  zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań 

wynikający z umowy; 

 -  polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia 

nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ppkt 4. 

   6)  Łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia, określonej pierwotnie  

                     w umowie. 

6.    Niniejsza Umowa wygasa po wygaśnięciu rękojmi i gwarancji udzielonych na przedmiot umowy. 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że w celu zabezpieczenia pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 6 ust. 1: tj. 

………………. zł (słownie: ………………..) w formie ………………………... 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 

terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 

3. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, w terminach o których mowa w ust. 2 w przypadku, kiedy Wykonawca nie 

usunął w terminie wad  stwierdzonych w trakcie odbioru lub  w  okresie  rękojmi lub jest w trakcie 

usuwania tych wad. 

4. W przypadku gdy uzgodniono zmianę terminu zakończenia wykonywania przedmiotu umowy a 

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania robót i usunięcia wad/usterek w formie 

gwarancji, Wykonawca w celu zapewnienia ciągłości ubezpieczenia jest obowiązany bez 

dodatkowych wezwań przedstawić Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia aneksu w sprawie 

zmiany terminu zakończenia robót - aneks do gwarancji należytego wykonania robót i usunięcia 

wad/usterek uwzględniający nowy termin zakończenia robót.  
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Postanowienia końcowe 

§ 16 

 

1.  Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące 

przepisy prawa. 

3.  Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach 

oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
* -  niepotrzebne skreślić 
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