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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
„Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Morcinka w Kątach Opolskich oraz
przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w Nakle”
Przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)

Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości
poniżej 5 350 000 euro

ZATWIERDZAM
...……………………….

<Podpis kierownika Zamawiającego>

Tarnów Opolski, dnia 10 czerwca 2020
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Informacje o zamawiającym:
Nazwa Zamawiającego:

Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6,
46-050 Tarnów Opolski

Adres:

Polska
REGON:

531413283

NIP:

991-04-62-831

Strona internetowa:
tel./fax.:
e-mail:

www.tarnowopolski.pl
77 46 40 850;851 / 77 46 44 282
ug@tarnowopolski.pl

Osoby upoważnione do kontaktu:
Marcin Kazin
Paweł Sylwestrzak

promocja@tarnowopolski.pl
ig@tarnowopolski.pl

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy
kierować na adres:
Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6,
46-050 Tarnów Opolski
podając znak postępowania:

ZPE.271.06.2020

Termin składania ofert
Termin składania ofert: 25 czerwiec 2020 roku, godz. 10:00
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Rozdział 1.
Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których
zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004r. (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „Pzp”, oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy.

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 Biuletyn Zamówień Publicznych,
 strona internetowa Zamawiającego (www.bip.tarnowopolski.pl),
 tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski.
Rozdział 2.

Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Określenie przedmiotu zamówienia
Główny kod CPV: 45233120-6
Cześć I- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Morcinka w Kątach Opolskich
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnętrznej ul. Morcinka w
miejscowości Kąty Opolskie. Długość przebudowywanej drogi wynosi 142 m. Droga
objęta przebudową zlokalizowana jest w powiecie opolskim w gminie Tarnów
Opolski. W stanie istniejącym ul. Morcinka posiada nawierzchnię umocniona
mieszanką kamienną grubości około 30 cm. Droga stanowi dojazd do posesji
mieszkalnych. Wody opadowe odprowadzane są w sposób powierzchniowy na teren
pasa drogowego.
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ROZWIĄZANIA ZAPROJEKTOWANEGO
ODCINKA DROGI
1. Parametry:
długość odcinka drogi
- 142 ,0m
kategoria ruchu
- KR1
szerokość jezdni
- 4,00m
spadki poprzeczne jezdni
- 2,0%
spadki poprzeczne poboczy
- 6,0%
rodzaj nawierzchni jezdni
- beton asfaltowy
2. Konstrukcja
Na ul. Morcinka zaprojektowano wyrównanie , profilowanie korekcyjne istn.
nawierzchni kamiennej. Istniejącą nawierzchnię należy oczyścić z ziemi, błota. W celu
ukierunkowania spływu wód opadowych wykonać należy jednostronny krawężnik
betonowy 15*22*100 wyniesiony w stosunku do nawierzchni +3 cm. Po oczyszczeniu
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podbudowy należy wizualnie sprawdzić stan podbudowy .W miejscach stwierdzenia
braku podbudowy lub niedostatecznej jej grubości uzupełnić należy warstwę z
mieszanki kamiennej 0-31,5mm grub. 20cm. Po dowałowaniu podbudowy należy
dokonać skropienia emulsją asfaltową. Na oczyszczoną i skropioną podbudowę
należy wykonać nawierzchnię z betonu asfaltowego w dwóch warstwach – warstwa
wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W grub. 5cm oraz warstwę ścieralną z
betonu asfaltowego AC11S grub. 5 cm.
Po zakończonych pracach bitumicznych należy uzupełnić warstwę kamienia na
zjazdach i poboczach do poziomu wykonanej warstwy bitumicznej. Utwardzenie
zjazdów kostka betonową lub masa bitumiczną może nastąpić na życzenie i koszt
właścicieli posesji.
3. Odwodnienie
W związku z koniecznością odprowadzenia wód opadowych projektowaną jezdnię
należy wykonać z jednostronnym spadkiem poprzecznym 2% (spadek zaznaczony na
planie sytuacyjnym) w kierunku projektowanego krawężnika wyniesionego +3cm
ponad nawierzchnię jezdni. Woda skierowana będzie na teren zielony pasa
drogowego tak jak obecnie.
4. Postanowienia końcowe:
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli jakości robót określonych
w w/w SST. Na wykonawcy spoczywa również obowiązek wykonania oznakowania
obrębu prowadzenia robót. Wszelkie zmiany (dotyczące wykonania robót , doboru
rodzaju i ilości materiałów oraz obmiaru robót), które mają znaczący wpływ na jakość
wykonanej nawierzchni i na wartość kosztorysową , należy przed przystąpieniem do
robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.
Teren , na którym projektowana jest droga nie jest wpisany do rejestru zabytków i
nie podlega ochronie konserwatorskiej.
Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia
budowlanego – nie dotyczy.
Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sąsiednie pod względem:
a)
zapotrzebowania i jakości wody -nie dotyczy
oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków-wody opadowe tak jak w chwili
obecnej będą
powierzchniowo spływać na teren istn. Pasa drogowego ,
b)
emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z
podaniem ich rodzaju,
ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się- Planowane przedsięwzięcie nie stanowi źródła
zanieczyszczeń wydalanych do atmosfery, nie powoduje wzrostu uciążliwości ani
ograniczeń na terenach otaczających i nie posiada negatywnego wpływu na
środowisko, a w szczególności na powietrze atmosferyczne, glebę, wody podziemne i
powierzchniowe oraz zieleń, a zatem nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko,
c)
rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów-odpady (masy ziemne) powstaną
wyłącznie w czasie
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budowy drogi i zostaną wywiezione zutylizowane przez specjalistyczne
przedsiębiorstwa – w czasie eksploatacji – odpadów brak,
d)
właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w
szczególności
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem
odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się-Na
etapie realizacji inwestycji uciążliwość stanowić będzie głównie praca sprzętu
mechanicznego. Może dojść do krótkotrwałego wzrostu hałasu i emisji spalin
uciążliwych dla mieszkańców, jednak nie spowoduje to przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hałasu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto
prawidłowa organizacja robót ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji
zadania. Wszystkie niekorzystne oddziaływania na etapie realizacji zadania będą
tymczasowe, a ujemny wpływ na środowisko ustanie po zakończeniu robót
drogowych.
e)
wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi,
w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne-Roboty będą prowadzone na
niewielkiej głębokości i w oddaleniu od ujęć wodnych, dlatego nie nastąpi odsłonięcie
warstw wodonośnych. Zadrzewienia istniejącego brak.
Przyjęte rozwiązania mają służyć ograniczeniu uciążliwości związanych z ruchem
komunikacyjnym i zapewnić prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich
uczestników ruchu drogowego.
Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.
Obszar oddziaływania obiektu znajduje się na działkach na których został
zaprojektowany. Obszar ten został określony ba podstawie Rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Cześć II. Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w Nakle
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości
Nakło obejmująca swoim zakresem wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej
grubości 8 cm wraz z robotami towarzyszącymi. Droga przebiega w Gminie Tarnów
Opolski i służy obsłudze komunikacyjnej zabudowy mieszkalnej. Nawierzchnia
przedmiotowej drogi jest obecnie jako szutrowa umocniona. Odwodnienie korpusu
drogowego realizowane w sposób naturalny na teren przyległy. W pasie drogowym
znajdują się sieci uzbrojenia podziemnego takie jak: sieć wodociągowa oraz sieć kabli
telefonicznych oraz kanalizacja sanitarna. Na etapie realizacji robót należy ręcznie
dokonać przekopów kontrolnych w celu rzeczywistego zagłębienia i przebiegu oraz
określenia stanu technicznego urządzeń podziemnych a roboty w ich obrębie
prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej uwagi i w razie konieczności przy
udziale ich administratorów.
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ROZWIĄZANIA
ZAPROJEKTOWANEGO
1. Parametry
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długość odcinka drogi objętego przebudową - 119,0 m
szerokość jezdni
- 4,0 m
spadki poprzeczne jezdni
- jednostronne 2,0%
rodzaj nawierzchni jezdni
- kostka betonowa gr. 8 cm
kategoria ruchu
- KR1
klasa techniczna drogi
-D
kategoria ruchu
- KR1
obciążenie nawierzchni
- 115 kN/oś
prędkość projektowa
- 50km/h

2. Konstrukcja
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr.8cm
podsypka z miału kamiennego gr.3cm
górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31.5mm gr.15 cm
dolna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-63,0mm gr.20 cm
istn. podłoże gruntowe
KONSTRUKCJA ZJAZDÓW
nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr.8cm
podsypka z miału kamiennego gr.3cm
w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31.5mm gr.25 cm
istn. podłoże gruntowe
Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji drogi, a po wykorytowaniu, należy
wyprofilować i dogęścić koryto pod nowe w-wy konstrukcyjne . Następnie należy
wykonać warstwę podbudowy z kamienia łamanego o uziarnieniu 0-63,0 gr.20cm.
Podbudowa powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych.
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być
utrzymana w dobrym stanie. Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do
uzyskania odpowiedniego zagęszczenia i nośności. Po ułożeniu krawężników na ławie
betonowej należy wykonać warstwę podbudowy z kamienia łamanego o uziarnieniu
0-31,5 gr.15cm. Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu należy przystąpić do układania
poszczególnych warstw konstrukcyjnych. Grubość i rodzaj warstw zgodnie z
przekrojami.
3. Odwodnienie
Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo do projektowanego ścieku
przykrawężnikowego połączonego z istniejącym ściekiem w przebudowanej części ul.
Chopina.
4. Docelowe oznakowanie
Nie dotyczy
5. Postanowienia końcowe:
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli jakości robót określonych w
w/w SST. Roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić należy ręcznie ze
szczególną ostrożnością.
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Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulować należy wszelkie istniejące studnie,
zasuwy i inne elementu uzbrojenia. Na wykonawcy spoczywa również obowiązek
wykonania oznakowania obrębu prowadzenia robót.
Wszelkie zmiany (dotyczące wykonania robót , doboru rodzaju i ilości materiałów
oraz obmiaru robót), które mają znaczący wpływ na jakość wykonanej nawierzchni i
na wartość kosztorysową , należy przed przystąpieniem do robót uzgodnić z
Inspektorem Nadzoru.
Teren , na którym projektowana jest droga nie jest wpisany do rejestru zabytków i
nie podlega ochronie konserwatorskiej.
Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia
budowlanego – nie dotyczy.
Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sąsiednie pod względem:
a)
zapotrzebowania i jakości wody -nie dotyczy
oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków- wody opadowe będą
powierzchniowo spływać do kanalizacji deszczowej i odwodnieniowych systemów
chłonnych ,
b)
emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z
podaniem ich rodzaju,
ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się- Planowane przedsięwzięcie nie stanowi źródła
zanieczyszczeń wydalanych do atmosfery, nie powoduje wzrostu uciążliwości ani
ograniczeń na terenach otaczających i nie posiada negatywnego wpływu na
środowisko, a w szczególności na powietrze atmosferyczne, glebę, wody podziemne i
powierzchniowe oraz zieleń, a zatem nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko,
c)
rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów-odpady (masy ziemne) powstaną
wyłącznie w czasie
budowy drogi i zostaną wywiezione zutylizowane przez specjalistyczne
przedsiębiorstwa – w czasie eksploatacji – odpadów brak,
d)
właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w
szczególności
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem
odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się-Na
etapie realizacji inwestycji uciążliwość stanowić będzie głównie praca sprzętu
mechanicznego. Może dojść do krótkotrwałego wzrostu hałasu i emisji spalin
uciążliwych dla mieszkańców, jednak nie spowoduje to przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hałasu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto
prawidłowa organizacja robót ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji
zadania. Wszystkie niekorzystne oddziaływania na etapie realizacji zadania będą
tymczasowe, a ujemny wpływ na środowisko ustanie po zakończeniu robót
drogowych.
e)
wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi,
w tym glebę, wody
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powierzchniowe i podziemne-Roboty będą prowadzone na niewielkiej głębokości i w
oddaleniu od ujęć wodnych, dlatego nie nastąpi odsłonięcie warstw wodonośnych.
Zadrzewienia istniejącego brak.
Przyjęte rozwiązania mają służyć ograniczeniu uciążliwości związanych z ruchem
komunikacyjnym i zapewnić prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich
uczestników ruchu drogowego.
Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.
Obszar oddziaływania obiektu znajduje się na działkach na których został
zaprojektowany. Obszar ten został określony ba podstawie Rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
1. Szczegółowy opis zamówienia zawiera :
1) Dokumentacja techniczna składającą się z projektów budowlanych i wykonawczych,
stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ;
2) Przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ;
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w części
zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych,
obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące
sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,
stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.
UWAGA: - Jeżeli w SIWZ, w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót przy opisie przedmiotu zamówienia użyte są znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,
Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza
składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność
realizacji przedmiotu zamówienia z SIWZ wraz z załącznikami.
2. Ewentualne różnice pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem powinny być
zgłoszone przez Wykonawcę na etapie przygotowania oferty pod rygorem
nieuwzględnienia ich. Brak zgłoszenia należy rozumieć w ten sposób, że wykonawca
przejmuje na siebie wszelkie ryzyko wynikające z rozbieżności między przedmiarem
a dokumentacją projektową, wykonując przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami
prawa.
3. Podstawą do sporządzenia oferty jest Projekt Budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ewentualna wizja w terenie
przeprowadzona w obecności przedstawiciela inwestora, wraz z obowiązkiem
sprawdzenia dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia oraz
przedmiaru robót. Wykonawca w ramach tego obowiązku powinien sprawdzić
i ustalić czy wszystkie roboty przewidziane w projekcie zostały ujęte
w przedmiarze. Przedmiary robót przedstawione przez Zamawiającego, należy
traktować jako pomocnicze do określenia ceny oferty, natomiast podstawę wyceny
stanowi zakres robót objęty projektami budowlanymi dotyczącymi przedmiotu
8
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zamówienia.
4. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty robót i usług towarzyszących, takich jak:
a) ogrodzenie placu budowy,
b) wykonanie zaplecza budowy, w tym: punktu poboru wody, energii
elektrycznej, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy,
c) ubezpieczenie budowy od wszelkich ryzyk,
d) zajęcie chodnika, pasa drogowego (jeżeli zachodzi taka konieczność) i
oznakowanie ruchu zastępczego itp.
e) dokonania niezbędnych odbiorów, prób, pomiarów, badań, sprawdzeń, wpięć
itp.
f) powielenia dokumentacji na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego,
g) korzystania z wysypiska śmieci,
h) przygotowania dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja),
i) likwidacji zaplecza budowy,
j) wszelkie inne koszty, wyżej nie wymienione z nazwy.
5. W okresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca poniesie koszty zużycia wody,
energii elektrycznej.
6. Do realizacji, a następnie eksploatacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zastosuje
surowce, materiały, maszyny i urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie
opatrzone znakiem „B” lub deklaracje zgodności, wymagane atesty i inne dokumenty
niezbędne do ich stosowania.
7. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne tzn. ujęcie w ofercie, a następnie
zastosowanie ich technologii, materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji
projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych takich samych lub
wyższych niż określone w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne jest obowiązany wykazać spełnienie wymagań określonych przez
Zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych
dokumentów uwiarygodniających te technologie, materiały, wyroby i urządzenia.
W przypadku, gdy zastosowanie tych technologii, materiały, wyroby lub urządzeń
wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie
Wykonawca. Po zastosowaniu rozwiązań równoważnych musi zostać zachowana
funkcjonalność całego obiektu. Wszelkie proponowane zmiany wymagają pisemnej
akceptacji Zamawiającego.
8. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w terminie 10 dni
zobowiązany jest do dostarczenia:
1) Kosztorysu szczegółowego, do którego dołączy:
a) Tabele elementów scalonych,
b) Zestawienie materiałów i sprzętu,
2) Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia.
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Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy musi zawierać wszelkie koszty
składające się na ceny oferty, niezbędne do zrealizowania inwestycji z podziałem na
poszczególne etapy, które będą stanowić osobny element odbioru częściowego
z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych etapów. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zmiany przedstawionego przez Wykonawcę w ofercie harmonogramu
w przypadku zaistnienia rozbieżności w załączonym
i rzeczywistym terminie
rozpoczęcia zadania.
9. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowany przedmiot zamówienia nastąpi ze
środków Zamawiającego.
10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, które
powierzy podwykonawcy.
11. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich
osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
 wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia SIWZ w tym prac fizycznych oraz
operatorów sprzętu - obowiązek ten dotyczy także podwykonawców.
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich
osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie tego obowiązku przez
zamawiającego zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
2.2. Warunki płatności

1. Należne wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania umowy będzie regulowane po
protokolarnym odbiorze poszczególnych etapów robót częściowych, których okresy
realizacji nie mogą być krótsze niż 3 tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2, w terminie 30
dni od daty doręczenia stosownej faktury przez Wykonawcę.

2. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% całkowitego
wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1.
2.3. Gwarancja jakości na wykonane usługi i zamontowane urządzenia
Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 3-letniej gwarancji jakości nie więcej jednak
niż 5 lat, liczonej od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. Wykonawcy
samodzielnie proponują okres udzielenia gwarancji, który stanowi jedno z kryteriów
oceny ofert, szczegółowo omówionych w rozdziale 13.

Rozdział 3.

Termin wykonania zamówienia

1. Zamówienie będzie zrealizowane
października 2020 r.

w maksymalnym

terminie

do

dnia

30

2. Przez „termin wykonania zamówienia” należy rozumieć zakończenie wszystkich
10
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robót budowlano – montażowych, uporządkowanie terenu, przekazanie właściwemu
organowi kompletu dokumentów i uzyskania decyzji na użytkowanie budynku.

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13 – 23
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej
i finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.
Część I Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Morcinka w Kątach Opolskich
b.1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował
(zakończył) co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną (umowę) odpowiadającą
swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością uważa się
roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi o wartości robót
nie niższej niż 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych),
Cześć II. Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w Nakle
b.2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował
(zakończył) co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną (umowę) odpowiadającą
swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością uważa się
roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi o wartości robót
nie niższej niż 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych),
c)

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
- kierownikiem robót budowlanych posiadającym uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Część I Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Morcinka w Kątach Opolskich są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150.000,00 złotych
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
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Cześć II. Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w Nakle
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150.000,00 złotych
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia
i dokumenty wg metody „spełnia/nie spełnia”.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa
w niniejszym rozdziale w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
części zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych - (art. 22a ust.1 Pzp).
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane – ( art. 22a ust. 4 Pzp).
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22 a ust.2 Pzp).
6. Zamawiający oceni, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust.1 pkt. 13 – 23 - (art. 22a ust. 3 Pzp).

Rozdział 5.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców

1. Zamawiający na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp żąda złożenia oświadczenia, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału
w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Załącznik nr 5 do SIWZ
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia
winny być złożone przez każdego z Wykonawców wspólne ubiegających się o zamówienie.
Załącznik nr 4 ma potwierdzać spełnienie 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.
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3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie w jakim powołuje
się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o
którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału.
Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1
pkt. 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Załącznik nr 6. Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone;
Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać
wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia
na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym
wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN,
Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym
ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 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) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
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Uwaga dot. pkt a-c: W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a Prawa będzie dysponował tymi zasobami w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Zamawiający żąda złożenia oryginału zobowiązania, które określi w szczególności:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 czy inne podmioty, na zdolności, których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
Zobowiązanie ma być podpisane przez osobę/osoby reprezentujące podmiot
udostępniający.

Rozdział 6.

Inne zalecenia

1.

Jeżeli Wykonawca ustanowi pełnomocnika w przedmiotowym postępowaniu, to
Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa podpisanego
przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru lub
poświadczonej notarialnie kopii pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa składane
w postępowaniach przetargowych nie wymagają wniesienia opłaty skarbowej.

2.

Jeżeli Wykonawca nie ustanowi pełnomocnika, oświadczenia i dokumenty mają być
podpisane przez osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie tj. konsorcjum i spółki cywilnej, na
podstawie art. 23 ust. 2 Pzp ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu lub w postępowaniu i do zawarcia umowy jest obowiązkowe. Żądane
przez Zamawiającego oświadczenie podpisuje ten sam pełnomocnik.
4. W przypadku, gdy spółka cywilna nie ustanowi pełnomocnika, ofertę i oświadczenia
podpisują wszyscy wspólnicy spółki cywilnej.
5.

Oświadczenia, o których mowa w „Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich
dokumenty te mogą być składane”, składane przez wykonawcę i inne podmioty, na
zdolnościach lub sytuacji, których polega wykonawca na zasadach określonych w art.
22a Pzp oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale.

6. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa
w pkt. 5 składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
7.

Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej podpisane
własnoręcznym podpisem.
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8. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo
wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne, albo podwykonawca – odpowiednio, w
zakresie dokumentów, którego z nich dotyczą.
9.

Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej podpisane
własnoręcznym podpisem.

10. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca (konsorcjum firm) przed podpisaniem
umowy przedstawił umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
11. Uczestnikom postępowania przedkładającym, w toku postępowania o zamówienie
publiczne, podrobione, przerobione, poświadczające nieprawdę albo nierzetelne
dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności
o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego grozi
odpowiedzialność karna określona w art. 297 § 1 Kodeksu Karnego.
12. Ta sama odpowiedzialność zgodnie z art. 297 § 2 grozi każdemu, kto wbrew
ciążącemu na nim obowiązkowi nie powiadamia właściwego podmiotu
o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie
zamówienia publicznego.
13. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia przetarg
publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę
właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest
dokonywany, a także ten kto w związku
z przetargiem publicznym
rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie
dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi
w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby
lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, grozi odpowiedzialność
karna z art. 305 Kodeksu Karnego.
14. Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Powyższy przepis nakłada na Wykonawcę obowiązek wykazania, iż
zastrzeżone w ofercie informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający
powinien więc jednocześnie z zastrzeżeniem otrzymać materiał pozwalający mu na
ocenę skuteczności zastrzeżenia, że dane te są w istocie tajemnicą przedsiębiorstwa.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty.
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15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawca ma prawo zastrzec je jako tajemnica przedsiębiorstwa. Wykonawca oprócz
samego zastrzeżenia winien wykazać, że dane informacje stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa.
16. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku

Rozdział 7.

1.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów,
a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się
z Wykonawcami

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą w formie:



pisemnej na adres wskazany na 2 stronie SIWZ,



faksem,



drogą elektroniczną,



przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

2.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub
elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić niezwłocznie
wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację, bez ujawniania źródła
zapytania, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert oraz
umieści je na stronie internetowej - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 3, lub dotyczy udzielonych
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wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść każdego
elementu specyfikacji. Dokonane modyfikacje Zamawiający umieści na stronie
internetowej; staną się one integralną częścią specyfikacji oraz, jeżeli zachodzi taka
potrzeba – przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian.
6. Zamawiający jest zobowiązany dokonać zmian w ogłoszeniu o zamówieniu, jeżeli zmiana
treści specyfikacji dotyczy elementów, które znajdują się w ogłoszeniu.
7. SIWZ została opublikowana na stronie: www.bip.tarnowopolski.pl.

Rozdział 8.
1.

Wymagania dotyczące wadium

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium:
a) dla części I Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Morcinka w Kątach Opolskich w
wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
b) dla części II. Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w Nakle w wysokości 5.000,00
zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

2.

Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45
ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

3.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania
ofert.

4.

Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
w Banku Spółdzielczym Odział Tarnów Opolski
nr 29 8884 0004 2003 0032 4555 0008

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium
przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania
ofert w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, a kserokopię dokumentu
poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty.
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7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeśli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana :
a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) Nie wniósł wymaganego zabezpieczeni należytego wykonania umowy;
c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
9. Nie wniesienie wadium lub złożenie go w nieprawidłowy sposób skutkuje odrzuceniem
oferty zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7b) Pzp.

Rozdział 9.

Termin związania ofertą

1.

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia
składania ofert włącznie.

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.

3.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

4.

Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

Rozdział 10.
1.

Opis sposobu przygotowania ofert

Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:

Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6,
46-050 Tarnów Opolski
OFERTA NA ZNAK SPRAWY: Nr ZPE.271.06.2020
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Przetarg – „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Morcinka w Kątach Opolskich oraz przebudowa
drogi gminnej ul. Chopina w Nakle”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

25 czerwiec 2020 r. godz. 10.00
2.

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców
w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze
przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę
podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać
z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.

3.

Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań
określonych w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona:
a)

w języku polskim,

b) w formie pisemnej.
4.

Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty
(i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była
parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca
tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji
(wzór stanowi załącznik Nr 9 do SIWZ).

5.

Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem
terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając
odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
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d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika
prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
6.

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie
Wykonawcy.

Rozdział 11.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski przy ul.
Dworcowej 6, w sekretariacie w terminie do dnia 25 czerwca 2020 roku, godz. 10.00

2.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 25 czerwca 2020 roku, godz.
10.15

3.

Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

4.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.

Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia,
warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.

6.

Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

7.

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego.

Rozdział 12.

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie
ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia - łączną sumę należy podać w zapisie
liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu
cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte,
a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty: wszelkich robót
przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania
zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy,
zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej, sporządzenia projektu BIOZ,
projektu organizacji robót, , ubezpieczenia i innych czynności niezbędnych do wykonania
zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie
wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych.
Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest SIWZ, dokumentacja projektowa
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wykonawca musi przewidzieć
wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku
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z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania
zamówienia.
3. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i nie ulegnie zmianie
w trakcie wykonywania umowy.
4. Zamawiający celem ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Rozdział 13.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
i sposobu oceny ofert

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Kryteriami oceny ofert są:
- cena – 60%
- okres gwarancji i rękojmi – 40 %
Wartość punktów danej oferty Zamawiający wyznaczy w oparciu o wzór:
On = (Cmin/Cn)*60 pkt + OGn
Gdzie:
On - ilość punktów uzyskana przez n-tego wykonawcę, którego oferta podlega ocenie.
Cmin – cena najniższa podana przez wykonawców, którzy złożyli ważne oferty.
Cn – cena ofertowa podana przez n-tego wykonawcę ustalona w oparciu o wypełniony
formularz oferty.
OGn – ilość punktów uzyskanych przez n-tego wykonawcę w wyniku oceny kryterium okres
gwarancji i rękojmi.

Termin „okres gwarancji i rękojmi” - OGn, jest terminem, którego początek biegnie od dnia
podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia i może wynosić: 3 lata, 4
lata, 5 lat.
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Ocena kryterium okres gwarancji i rękojmi wykonania zadania dokonana zostanie w skali od
0 do 20 punktów, przy czym wartość punktowa może wynosić:
a)
b)
c)

okres gwarancji i rękojmi 3 lata – 0 pkt
okres gwarancji i rękojmi 4 lata – 20 pkt
okres gwarancji i rękojmi 5 lat – 40 pkt

4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi ofertę
o największej ilości pkt obliczonych zgodnie z powyższym wzorem.
5. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że zostały złożone oferty o takiej samej sumie
pkt, lecz różnych ilościach w poszczególnych kryteriach, jako najkorzystniejszą wybierze
ofertę zawierającą niższą cenę.
6. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości
pkt w każdym z kryteriów wyboru ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu oferty terminu określonego, jako
„okres gwarancji i rękojmi” i/lub „termin wykonania” Zamawiający przyjmie, iż:
a) Wykonawca wykona przedmiotowe zadanie określając okres gwarancji i rękojmi, jako
3 lata i przyzna takiemu wykonawcy 0 pkt;
b) Wstawienie wartości niezgodnych z zapisami niniejszego rozdziału (wytłuszczone
wartości podane w kryteriach oceny ofert) z zastrzeżeniem pkt 8 lit a spowoduje, iż
oferta zostanie uznana za niezgodną z treścią SIWZ i będzie podlegać odrzuceniu
zgodnie z zapisami art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Rozdział 14.

Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób
określony w art. 94 ustawy Pzp.

2.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcom informację o wyborze
oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie
umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

3.

Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

zobowiązany

do

wniesienia
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Rozdział 15.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto
podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych
w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
w Banku Spółdzielczym Odział Tarnów Opolski
nr 29 8884 0004 2003 0032 4555 0008
„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy ZPE.271.01.2019”.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium
może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji.
10. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.
11. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż
pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości
dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy
dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę
wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru
Końcowego).

Rozdział 16.

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy zawarty został w załączniku nr 9 do SIWZ.
23

SIWZ na - „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Morcinka w Kątach Opolskich oraz przebudowa drogi gminnej ul. Chopina
w Nakle” ZPE.271.06.2020

Rozdział 17.

Inne informacje

Zamawiający nie przewiduje:
1)

zawarcia umowy ramowej,

2)

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

3)

wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

4)

rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.

Zamawiający przewiduje:
1)

składanie ofert częściowych, na realizację określonych w Rozdziale II pkt 2.1 SIWZ:
 Części I w całości lub,
 Części II w całości,

- udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. polegających na
powtórzeniu podobnych usług dla Części I Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Morcinka w
Kątach Opolskich o wartości do 100 000,00 zł. oraz dla Części II. Przebudowa drogi
gminnej ul. Chopina w Nakle o wartości do 100 000,00 zł. Zamówienie zostanie udzielone
na warunkach takich jak zamówienie podstawowe.

Rozdział 18.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w Dziale VI tej ustawy określające zasady:
a) wnoszenia odwołań od niezgodnych z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
których Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy;
b) skargi do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.
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Klauzula informacyjna Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim

Stosownie do treści art. 12-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ /Dz. Urz. UE. z
2016 r., L 119, poz. 1/ - dalej: RODO, niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Tarnów
Opolski ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, zwany dalej „Administratorem”.

1.

Z Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych Panią Anetą Gierłach można
kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
iodo@opoczta.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim
ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski.

2.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim Administrator je
pozyskał i w zakresie niezbędnym do:

3.

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na
podstawie art.
6 ust. 1 lit c) RODO,

b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art.
6 ust. 1 lit e) RODO,

c) wykonania umowy, której z Administratorem /na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach i na podstawie
wskazanych w ust. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych są:

4.

a) podmioty upoważnione przez Administratora do przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

b) podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora,
na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
/tzw.
podmiot przetwarzający,

c) inne podmioty, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania/
przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w

jakim
Administrator je pozyskał, niezbędny do wykonania zadania realizowanego
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w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi lub realizacji celu, w jakim Administrator je pozyskał na podstawie
udzielonej przez Panią/Pana zgody, a także po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędny do
wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych /w szczególności archiwizacji/ lub okres niezbędny do
ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez Administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub
obrony przed Pani/Pana roszczeniami wobec Administratora.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

6.

a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe,
c) uzupełnienia niekompletnych swoich danych osobowych z uwzględnieniem
celów przetwarzania, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

d) usunięcia swoich danych osobowych, przy czym Administrator, za wyjątkiem
określonym w art. 17 ust 3 RODO, ma obowiązek ich usunięcia gdy zachodzi jedna
z następujących okoliczności:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w
inny sposób przetwarzane,

- zgoda, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO została cofnięta, i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania;

- wnosi Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i
nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub
wnosi
Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

- dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego,
któremu podlega Administrator;

- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO;

e) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:
- kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu
swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania; - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do
celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Pan do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń;
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- wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec
przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po
stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pani/Pana sprzeciwu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje
Pani/Panu także prawo do:

7.

a) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy
zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w sytuacji gdy
przetwarzanie: - oparte jest na wykonaniu zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi; lub

- jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest
dzieckiem.

b) otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych, które
dostarczyła/dostarczył Pani/Pan Administratorowi,

c) przesłania swoich danych osobowych innemu administratorowi bez
przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO; oraz

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
d) żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora
bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
Administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

8.

W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa
się na podstawie zgody tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO, przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
Pani/Pana zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny.

10.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji
gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta

11.
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między stronami umowa. W sytuacji, gdy nie poda Pani/Pan swoich danych
osobowych nie będzie możliwe:

-

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

-

zawarcie czy też wykonanie umowy.
Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

12.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
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Rozdział 19.

Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1

Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 2

Przedmiary robót

Załącznik Nr 3

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Załącznik Nr 4

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 5

Oświadczenie Wykonawcy spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 25a ust 1 Pzp

Załącznik Nr 6

Oświadczenie Wykonawcy o nie przynależności/przynależności do grupy
kapitałowej

Załącznik Nr 7

Wzór gwarancji należytego wykonania umowy

Załącznik Nr 8

Wzór formularza oferty

Załącznik Nr 9

Wzór umowy

Załącznik Nr 1 do SIWZ

DOKUMENTACJA
INTERNETOWEJ)

Załącznik Nr 2 do SIWZ

PRZEDMIARY ROBÓT (DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH (DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ)

PROJEKTOWA

(DOSTĘPNA

NA

STRONIE
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 25A UST. 1 USTAWY PZP
Pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Morcinka w
Kątach Opolskich oraz przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w Nakle” Nr
ZPE.271.06.2020, oświadczam/my, że zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) spełniam warunki udziału w
postępowaniu
określone
przez
zamawiającego
w …………………………………………………………………………………………………. (wskazać dokument i właściwą
jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

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

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą
jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………..
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i
określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
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(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 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Morcinka w Kątach
Opolskich oraz przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w Nakle” ZPE.271.06.2020,
oświadczam/my,
że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
Pieczęć Wykonawcy
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), nie znajduję/emy się w gronie:







wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazali
braku podstaw wykluczenia;
wykonawcy będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn.
zm.6))lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz.
176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
wykonawcy, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
pkt 13;
wykonawcy, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;



wykonawcy, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;



wykonawcy, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
wykonawcy, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
wykonawcy, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że
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spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
wykonawcy, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i
1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
wykonawcy, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;

........................., dn. .........................

__________________________________

........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń wiedzy w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy
dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik umocowany do
składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno.
2

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 ). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
…………….……. , dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
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…………….……. , dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę,
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. , dnia …………………. 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 7 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP - informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy
Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Morcinka w Kątach Opolskich oraz
przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w Nakle” ZPE.271.06.2020, oświadczam/my,
że zgodniePieczęć
z art. 24
ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
Wykonawcy
publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843):
a) nie przynależę/my do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm. )*
b) przynależę/my do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm. )*
Lista Podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1…………………………………………………
2…………………………………………………
3…………………………………………………

* nie potrzebne skreślić

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _

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

Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 8 do SIWZ

WZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Do: Gminy Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski o nr NIP: 991-04-62-831 i nr REGON: 531413283
Projekt: na „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Morcinka w Kątach Opolskich oraz
przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w Nakle” ZPE.271.06.2020
My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy
Zamawiającemu: Gminie Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, jako
główny dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa, adres Wykonawcy] zapłaty kwoty [kwota
zabezpieczenia należytego wykonania umowy], stanowiącej Zabezpieczenie Należytego
Wykonania Umowy wymienione w § 12 Umowy, bezspornie i bezwarunkowo, w terminie
14 dni po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego doręczonego do
gwaranta najpóźniej w terminie 7 dni po okresie ważności gwarancji.
Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja
Umowy lub jakichkolwiek dokumentów stanowiących Umowę, jakie mogą zostać
sporządzone między Zamawiającym z Wykonawcą, nie zwalniają w żaden sposób z
odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji.
Gwarancja stanowiąca Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy wchodzi w życie i
uzyskuje moc obowiązującą od podpisania Umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i
Zamawiającego i będzie ważna w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie
Wykonawcy [PLN].
Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Gwarancja pozostaje ważna :




do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie
wykonanej, tj. po: podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Robót (bez wad) albo
Protokołu z usunięcia wad lub usterek wskazanych w Protokole Odbioru Robót, albo
Protokołu z wadami, które nie nadają się do usunięcia, lecz nie umożliwiają
prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia, przy równoczesnym obniżeniu
wynagrodzenia za wykonane prace za zgodą Zamawiającego, lecz nie dłużej niż do
dnia (…………….)* - 100% wartości gwarancji,
do 15 dnia po wygaśnięciu uprawnień z tytułu rękojmi za wady i udzielonej
gwarancji, lecz nie dłużej niż do dnia (…….) * - 30% wartości gwarancji.

Wskazanie orientacyjnej daty końcowej dziennej nie zwalnia Wykonawcy, z obowiązku
przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w przypadku i na zasadach
wskazanych w Umowie lub jej załącznikach.
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Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem
Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.

Sporządzono w : ………………………………………, dnia …………………………………….
Nazwisko i imię: ………………………………………..
W imieniu…………………………………
Podpis………………………………………….
[pieczęć instytucji wystawiającej Gwarancje]
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Załącznik Nr 9 do SIWZ

WZÓR OFERTY

Pieczęć Wykonawcy

Gmina Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6,
46-050 Tarnów Opolski

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Przebudowa drogi
wewnętrznej ul. Morcinka w Kątach Opolskich oraz przebudowa drogi gminnej ul.
Chopina w Nakle” ZPE.271.06.2020 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cześć I zamówienia „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Morcinka w Kątach
Opolskich”
CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA

_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _ PLN BUTTO

słownie złotych: ........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………. Brutto
Na wykonany przedmiot zamówienia udzielimy:
 3 letniej gwarancji jakości*,
 4 letniej gwarancji jakości*,
 5 letniej gwarancji jakości*.
(*należy wybrać tylko jedno pole przekreślając je znakiem "x”)
Cześć II zamówienia „Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w Nakle”
CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA

_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _ PLN BUTTO

słownie złotych: ........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………. Brutto
Na wykonany przedmiot zamówienia udzielimy:
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 3 letniej gwarancji jakości*,
 4 letniej gwarancji jakości*,
 5 letniej gwarancji jakości*.
(*należy wybrać tylko jedno pole przekreślając je znakiem "x”)
1.

Oświadczamy, że:
1)

akceptujemy warunki płatności;

2)

zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ
i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń;

3)

uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia;

4)

uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert;

5)

podwykonawcom
zamówienia:

zamierzamy

powierzyć

wykonanie

następujących

części

a)

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

b)

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

c)

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

2.

W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy na
warunkach określonych we wzorze umowy załączonym do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3.

Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia
należytego
wykonania
umowy
w
formie
………………………………………….……………………………… w wysokości 5 % ceny ofertowej,

4.

Informuję, że wybór mojej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (art. 17
ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług i stosowany jest do transakcji
sprzedaży towarów, które są wymienione w załączniku nr 11 do tej ustawy).
W sytuacji, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy
wskazać:

4.1. Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
powstania takiego obowiązku podatkowego:
.......................................................................................................................................... *
4.2. Wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku:
............................................................................................................................................
**należy wypełnić tylko w przypadku gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
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5.

Oferta została złożona na …………………….. stronach

6.

Do oferty dołączono następujące dokumenty:
1)

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych
w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp;

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu;
3) pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika
reprezentowania w tym postępowaniu;
2)

4)

do

kopię wniesionego wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.

Nazwa i adres WYKONAWCY :
.................................................................................................................................................................................................
NIP .....................................................................................................................................................................
REGON ..............................................................................................................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
.............................................................................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
........................................................................................................................... numer telefonu: (**)
Numer faksu: (**)………………………………………………………………………………………………………………..
e-mail

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

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _

r.

...............................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 10 do SIWZ WZÓR

UMOWY

UMOWA Nr……………….
o roboty budowlane
W dniu ........../.............................../………………….. r. w Tarnowie Opolskim pomiędzy:
Gminą Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski o nr NIP: 991-04-62-831 i nr REGON: 531413283,
reprezentowaną przez:
Krzysztofa Mutz – Wójta Gminy Tarnów Opolski,
przy kontrasygnacie Anety Knapik – Skarbnika Gminy Tarnów Opolski,
zwanej w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a...............................................................................................
(w przypadku osoby fizycznej – przedsiębiorcy wpisać: imię i nazwisko, nazwę pod jaką prowadzona jest działalność
gospodarcza, nr dowodu osobistego, miejsce zamieszkania, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, PESEL, NIP. W razie gdy
przedsiębiorca jest spółką prawa handlowego wpisać: firmę, siedzibę i adres spółki, nr w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, oznaczenie sądu rejestrowego, REGON, NIP, wysokość kapitału zakładowego)

reprezentowanym przez:
1. .....................................................................
2. ....................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
zwanymi łącznie Stronami,
w
rezultacie
dokonania
prze
Zamawiającego
wyboru
oferty
Wykonawcy
w przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trycie przetargu
nieograniczonego Nr ZPE.271.06.2020, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)
zawarta została umowa o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Morcinka w Kątach Opolskich” / „Przebudowa
drogi gminnej ul. Chopina w Nakle” Cześć nr ………
2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ, w tym dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących
załącznik nr 2 do umowy.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją
projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi
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przepisami i polskimi normami oraz oddania
Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

przedmiotu

niniejszej umowy

2. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane, na której ma być przeprowadzona inwestycja oraz
dysponuje dla realizowanej inwestycji wymaganymi przez przepisy prawa niezbędnymi
pozwoleniami i uzgodnieniami, z którymi Wykonawca się zapoznał.

§2
Termin wykonania zamówienia
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem
podpisania niniejszej umowy, tj. w dniu …………………………………………..
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustala się do dnia 30.10.2020
r.
3. Przez „termin zakończenia robót” należy rozumieć zakończenie wszystkich robót
budowlano-montażowych, uporządkowanie terenu, przekazanie kompletu dokumentów
właściwemu organowi.

§3
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem
budowy;
2) Zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;
4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
5) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiązki Wykonawcy
1.

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;
3) Dokonanie urządzenia i uzgodnienia na własny koszt usytuowania zaplecza budowy
wraz z kosztami podłączenia mediów (woda, energia elektryczna i cieplna)
i ponoszenia wszelkich kosztów w tym związanych w okresie realizacji robót do
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momentu złożenia właściwemu organowi kompletu dokumentów i uzyskania
decyzji na użytkowanie budynku;
4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;
5) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub
aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;
6) Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstałe na skutek błędu
w wykonaniu Robót lub działań Wykonawcy, Podwykonawców bądź ich
pracowników lub współpracowników poniesione przez jakiekolwiek inne osoby.
Wykonawca zobowiązuje się do ochrony Zamawiającego przed jakimikolwiek
roszczeniami osób trzecich wynikłymi z nieprzestrzegania przez Wykonawcę,
Podwykonawców bądź ich pracowników lub współpracowników któregokolwiek z
jego obowiązków i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tego tytułu.
7) Wszystkie roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi
przepisami w oparciu o stosowną wiedzę inżynierską oraz zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na
działkach objętych zakresem robót oraz innych działkach zniszczonych przez
Wykonawcę w trakcie prowadzenia robót w tym za szkody powstałe w związku
z użytkowaniem dróg, oraz w uzasadnionym przypadku wypłaci bez zbędnej zwłoki
zadośćuczynienie właścicielom zniszczonych działek w formie odszkodowania za
szkody powstałe z winy Wykonawcy oraz przywróci działki i drogi do stanu
pierwotnego.
8) Usuwanie na bieżąco z placu budowy gruzu, zbędnych materiałów, urządzeń
i przedmiotów mogących stwarzać przeszkody, zagrażać zdrowiu lub życiu osób
mogących się znajdować w pobliżu lub utrudniać wykonywanie robót;
9) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
10) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających
z następujących ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1396 ze zm.),
b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).,
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować
uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

z

11) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp,
ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe
w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających
związek z prowadzonymi robotami;
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12) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i
odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
13) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;
14) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi
robotami, w tym także ruchem pojazdów;
15) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy;
16) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
17) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym
stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
18) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak
również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym
dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
19) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego
kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;
20) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w
trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usunięcia;
21) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
22) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty
podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego
Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub
inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie
musi obejmować, co najmniej :
a) ubezpieczenie robót, obiektów, budowli, urządzeń oraz wszelkiego mienia
ruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia,
huraganu i innych zdarzeń losowych, w wysokości:

 do wartości umowy w przypadku robót budowlanych,
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 do wartości niezbędnej do ich ewentualnego zastąpienia, w przypadku
urządzeń budowy, sprzętu transportowego i innego
zgromadzonego na terenie budowy przez Wykonawcę,
b)

sprzętu

ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej w związku
z realizacją niniejszej umowy, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów
mechanicznych w wysokości, co najmniej wartości umowy. Zakres oraz warunki
ubezpieczenia podlegają uprzedniej akceptacji Zamawiającego;

23) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót
lub termin zakończenia robót;
24) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż,
25) Prowadzenia prac będących przedmiotem niniejszej umowy w sposób jak najmniej
utrudniający bieżące i prawidłowe korzystanie przez posiadaczy i użytkowników
przyległych nieruchomości z infrastruktury drogowej, w tym informować i uzgadniać
na bieżąco z Zamawiającym poszczególne etapy prac i ich wpływ na komunikację
oraz organizację ruchu.
2.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

3.

Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania
przedmiotu umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

4.

Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie
7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie
wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

5.

Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa
w ust. 3 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6.

Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

7.

Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego
w ustawie Prawo budowlane.

8.

Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich
osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w SIWZ
w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu.
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć
w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące

9.
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10.

11.

12.

13.

14.

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących
wskazane wyżej czynności.
Wykonawca składa wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz
z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przed
przystąpieniem do wykonywania robót. Zamawiający nie przekaże wykonawcy placu
budowy do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane,
jako zwłoka wykonawcy.
Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 10 nie wymaga aneksu do
umowy (wykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonywania
zamówienia do wiadomości zamawiającego).
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu
wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności
przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie o
którym mowa w ust. 10. Osoby oddelegowane przez wykonawcę są zobowiązane podać
imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez zamawiającego. W razie
odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na
placu budowy zamawiający wzywa kierownika robót do wydania zakazu wykonywania
przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa
wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które
odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez
zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o prace osób wskazanych
w wykazie, o którym mowa w ustępie 3 – jeżeli zamawiający o to wystąpi.
Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich
osób wskazanych w wykazie o którym mowa w ust. 10 na podstawie umowy o pracę.

§5
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1.

Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony
ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _ złotych (słownie
złotych: ...........................................................................................). Wynagrodzenie obejmuje podatek
VAT, w kwocie ................................................... złotych.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, SIWZ oraz specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.
1, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Ustala się, że rzeczywisty zakres robót wykonanych w ramach niniejszej umowy oraz
rzeczywisty poziom inflacji w okresie realizacji umowy stanowią elementy ryzyka
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gospodarczego Wykonawcy i nie będą stanowiły podstaw do podwyższenia
wynagrodzenia.
5. Kwota wynagrodzenia brutto w przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż 12
miesięcy może ulegnąć zmianie w przypadku: ustawowej zmiany obowiązujących stawek
podatku od towarów i usług; zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę; zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne.
6. W przypadku zaniechania niektórych robót, wynagrodzenie za te roboty zostanie
ustalone odrębnie na podstawie kosztorysu sporządzonego według danych wyjściowych
do kosztorysowania i stawek wynikających z kosztorysów wykonawczych. Wartość robót
zaniechanych zostanie wyłączona z wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy.
7. Koszty jednostkowe, stawka roboczogodziny i narzuty podane w kosztorysie
wykonawczym Wykonawcy do końca realizacji przedmiotu umowy nie ulegną
podwyższeniu.
8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.
9. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie za
wykonane roboty, z zastrzeżeniem ust. 11, na podstawie faktur zatwierdzonych przez
Zamawiającego i wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego
protokołu częściowego odbioru robót.
10. Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy
(robót), na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych,
którą przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu
umowy, po podpisaniu protokołu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
11. Strony ustalają, że
ilość płatności częściowych wynagrodzenia
ryczałtowego,
odpowiadająca ilości realizowanych etapów robót częściowych, wynosi …., zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym realizacji przedmiotu zamówienia,
stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Łączna wartość faktur częściowych nie może
przekroczyć 90% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1.
12. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi
w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego.
13. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.
14. Wraz z fakturami Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć protokół wykonanych robót,
podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Podwykonawcę wraz z oświadczeniem
i kopią przelewu, z którego wynika, że nie zalega z płatnościami wobec Podwykonawców
z tytułu realizacji niniejszej umowy oraz z oświadczeniem, z którego wynika podział
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zakresu i wartości prac wykonanych przez Wykonawcę i Podwykonawców.
15. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018r. poz. 2191), dalej ustawy o
fakturowaniu.
16. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 15, Wykonawca jest obowiązany
do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, dalej PEF.
17. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać
elementy, o których mowa w art. 6 ustawy o fakturowaniu oraz winna zawierać numer
umowy, której dotyczy.
18. Przy wystawianiu Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za
pośrednictwem PEF należy podać NIP 991 04 62 831
19. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie
chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie
elementy, o których mowa w ust. 18 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób
umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.
20. W przypadku niedostarczenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w ust. 14 termin
płatności zostanie przedłużony o czas, który upłynie do momentu uzupełnienia braków.
21. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem
zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
22. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.
23. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 22 niniejszego
paragrafu podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca
wykaże niezasadność takiej zapłaty lub
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
wątpliwości co do wysokości kwoty należnej do zapłaty lub podmiotu, któremu płatność
się należy,
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
24. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 21
niniejszego paragrafu, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje
48

SIWZ na - „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Morcinka w Kątach Opolskich oraz przebudowa drogi gminnej ul. Chopina
w Nakle” ZPE.271.06.2020

jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi
wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym ust. 22
niniejszego paragrafu uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.
25. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź
skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.

§6
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za
wykonanie części robót,
2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
3) odbiór końcowy.
2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane
będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do
odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy z 2 dniowym
wyprzedzeniem
umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż na dwa dni robocze przed
planowanym terminem odbioru.
4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie
faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym
przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu
następujące dokumenty:
1) Dziennik budowy,
2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,
3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób
i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,
4) oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

robót

49

SIWZ na - „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Morcinka w Kątach Opolskich oraz przebudowa drogi gminnej ul. Chopina
w Nakle” ZPE.271.06.2020

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane
są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika robót),
6) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta
potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.
7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,
w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy,
uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.
9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych wad lub usterek, Zamawiający
może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie
gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§7
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. .............................. zł (słownie złotych
.................................................................) w formie ...............................................................................
2. Zabezpieczenie należytego wykonania
w następujących terminach:

umowy

zostanie

zwrócone

Wykonawcy

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonanego;
2) 30%
wysokości
zabezpieczenia,
tj.
……………………zł
(słownie
złotych
………………………………….) – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady.
3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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a) Za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin
zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),
b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi –
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości
10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,
d) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia
zgłoszenia w formie pisemnej odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę,
e) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości
0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
f) z tytułu nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego
brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od ostatniego dnia terminu wyznaczonego na
podstawie § 11 ust. 3, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapłaty – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto.
2.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
określonego w § 5 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

3.

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,
o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

4.

Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

5.

Łączna wysokość kar umownych należnych Zmawiającemu od Wykonawcy nie może
przekroczyć 20% wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.

6. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne z tytułu:
a) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust. 8 osób nie zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę – w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek
(kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli zamawiający
podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę);
b) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust. 8 osób niewskazanych w
wykazie o którym mowa w § 4 ust. 10 – w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony
przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli
zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana w wykazie o którym
mowa w § 4 ust. 10) – dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców;
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c) odmowy podania danych umożliwiających identyfikację wykonujących czynności
wskazane w § 4 ust. 8 na zasadach określonych w § 4 ust. 12 – w wysokości 200 zł za
każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej
osoby w przypadku niewskazania jej danych przez wykonawcę w drodze oświadczenia
o którym mowa w § 4 ust. 12).

§9
Umowne prawo odstąpienia od umowy
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni – w terminie 14 dni od dnia
powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 30- dniowego terminu przerwy
w realizacji umowy;
2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez
Zamawiającego danej okoliczności.

2.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;
2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania
protokołu odbioru - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie
przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania
protokołu odbioru;

3.

Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.

W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony
obciążają następujące obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych,
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada,
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3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w
toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia
od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
5.

Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10
Roboty dodatkowe
Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub
jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez
Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej
umowy.

§ 11
Udział podwykonawców w realizacji zamówienia
1. Wykonawca może zlecić część robót związanych z wykonaniem przedmiotu umowy
innemu podmiotowi, tj. Podwykonawcy, zgodnie ze złożoną w toku postępowania
przetargowego ofertą, z określeniem należnego za te roboty Podwykonawcy
wynagrodzenia.
2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót
i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia
każdego Podwykonawcy, dostawcy lub osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy
realizacji przedmiotu umowy jak za działania i zaniechania własne.
3. Wykonawca Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót budowlanych
stanowiących przedmiot umowy: ………………………………….………………………
4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót
budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.
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5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub
zaniechania.
6. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić
w szczególności, iż:
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty
budowlanej,
b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio:
robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia
określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, nastąpi, na podstawie
odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej
takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom
określonym w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,
e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie
krótszy od okresu
odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy
i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem
i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach
osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,
g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących
realizacji umowy o podwykonawstwo.
7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
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8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może
nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, wraz z częścią
dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż
14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
10. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni
od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń. Za dzień
przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu
Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 9 niniejszego paragrafu.
11. Zamawiający zgłosi w terminie określonym ust. 10 niniejszego paragrafu zastrzeżenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
w szczególności w następujących przypadkach:
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo,
określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu, przy czym, Zamawiający może odstąpić od
żądania załączników do Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 6 lit. f)
niniejszego paragrafu,
b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa
w ust. 9 niniejszego paragrafu,
c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu umowy,
której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez
Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być
realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca powoływał się
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu,
d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty
wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez
Podwykonawcę;
e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego
wykonania umowy przez Zamawiającego,
f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż
przewidywany umową dla tych robót,
g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na
podstawie umowy.
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12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
13. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
14. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 11
niniejszego paragrafu.
15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana
za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
16. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może zlecić Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
19. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego
reprezentacji.
20. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż
ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań
określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie
określonym w ust. 9-15 niniejszego paragrafu.
21. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust.
20 niniejszego paragrafu, stosuje się zasady określone w ust. 9-15 niniejszego paragrafu.
22. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą
umową.
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23. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących
podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw
lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają
postanowienia niniejszej umowy.
24. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są
w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski,
a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na
język polski.
25. W przypadku realizacji robót (lub ich części) za pomocą Podwykonawców, warunkiem
wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w dalszej części umowy jest wykazanie
Zamawiającemu, że Wykonawca uiścił na rzecz Podwykonawcy należne mu
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty. Ponadto Wykonawca dołączy
oświadczenie i protokół wykonanych robót, podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę
i Podwykonawcę.
26. Umowy o podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi Podwykonawcami na tych
samych zasadach co umowy z Podwykonawcami.
27. Kopię umowy o podwykonawstwo może poświadczyć za zgodność z oryginałem
Wykonawca.
§ 12
Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ……. lat.
Tak udzielona gwarancja Wykonawcy na przedmiot umowy nie wyklucza możliwości,
niezależnego od tej gwarancji, dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu
rękojmi.
2. Okres udzielanej przez Wykonawcę rękojmi na przedmiot umowy jest równy okresowi
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot umowy.
3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:
1) w dniu następnym licząc od daty dokonanego odbioru końcowego (bez uwag),
a w przypadku gdy stwierdzono wady uniemożliwiające dokonanie odbioru (wady
istotne) dnia następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich takich wad;
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.
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4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi na zasadach
przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli
zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
5. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad i usterek
przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiającego o wadzie. W uzasadnionych sytuacjach termin usunięcia wad może być
odpowiednio wydłużony za zgodą Zamawiającego, o czas niezbędny do usunięcia
zgłoszonej wady.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym w ust. 5, to Zamawiający może
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
7. Strony wyrażają zgodę na to, aby koszty usuwania wad pokrywane były z zabezpieczenia
należytego wykonania umowy;
8.

Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 13
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

aneksu

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w
przypadkach:
1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest
ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany
wysokości stawki podatku VAT);
2) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:
a)

działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
lub

b) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania
przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub
c)

wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę lub

d) opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę
niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub
e)

innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub

f)

koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy oraz terminu wykonania
umowy wskazanego w § 2 ust. 2 na podstawie pisemnego aneksu do umowy w przypadku
gdy pojawi się konieczność wykonania robót nieobjętych niniejszym zamówieniem lecz
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niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, których
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
z zastrzeżeniem zapisów art. 144 ustawy Pzp.
4. Zawarcie pisemnego aneksu w przedmiocie Wykonanie robót, o których mowa ust. 3
powyżej zostanie poprzedzone sporządzeniem pisemnego protokołu konieczności,
zawierającego szczegółowe uzasadnienie potrzeby wykonania dodatkowych robót,
kosztorysową wyceną wykonania dodatkowych robót sporządzoną przez Wykonawcę
oraz protokołem z przeprowadzonych negocjacji ceny za wykonanie dodatkowych robót
z Wykonawcą.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji
lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie
doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego
wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Przedstawicielami Stron są:
1)

Zamawiającego:
a)

Inspektor nadzoru inwestorskiego: …………………………………….

b)

Przedstawiciel ogólny: ………………………………………………………..

2) Wykonawcy:
a)

Kierownik Budowy: …………………………………….

b) Przedstawiciel ogólny: ………………………………………………………..
3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), ustawy
z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002 r. Nr 75, poz.690 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

4.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.

Następujące dokumenty będą uważane, odczytane i interpretowane, jako
integralna część niniejszej umowy, według następującego pierwszeństwa:
a) Niniejszy akt umowy;
b) Harmonogram
rzeczowo-terminowo-finansowy
zamówienia;

realizacji

przedmiotu
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
Dokumentacja Projektowa;
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
Wyceniony Przedmiar Robót;
Formularz Oferty z załącznikami do oferty zgodnie z SIWZ;
Inne dokumenty wymienione w umowie wraz z ich poprawkami dokonanymi
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z
dokonanymi przez Zamawiającego poprawkami omyłek rachunkowych.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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