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ZNAK SPRAWY AB.272.6.2020                                                                         Kępno, dn. 08.07.2020 r.  

 

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 z póżn.  zm.) na:   

Budowę sieci wodociągowej z przyłączeniami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w obrębie  

inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w Kępnie”- ETAP I 

oraz Przebudowę drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie- ETAP II 

 

 

  

  

Z a t w i e r d z i ł, d n i a 2020-07-08 

Starosta Kępiński 

/-/ Robert Kieruzal 

 

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo  

Zamówień Publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Uczestnikami postępowania są osoby, które nabyły SIWZ u Zamawiającego lub  pobrały ze strony internetowej. Koszty związane z  

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent. Oferent powinien zapoznać się z całością SIWZ, których integralną część stanowią 

załączniki. 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] na:  

Budowę sieci wodociągowej z przyłączeniami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w obrębie  

inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w Kępnie” ETAP I 

oraz Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie ETAP II 

I Nazwa i adres Zamawiającego: 

1.Zamawiajacym jest: Powiat Kępiński, 

Siedziba: Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno 
Numer NIP: 619-20-19-753 
Numer Regon: 250854671 

Tel. ( 62) 78 28 900, fax ( 62) 78 28 901 

strona internetowa:  www.powiatkepno.pl , e-mail: sekretariat@powiatkepno.pl,  
2. Adres na który należy kierować korespondencję: Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 

Kępno, tel: (62) 78 28 900, fax (62) 78 28 901  

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30 

3. Zamawiający: Powiat Kępiński, w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym, oraz jako upoważniony 

zamawiający (w oparciu o Umowę zawartą w dniu 27 maja 2020 roku udzielonego Pełnomocnictwa) w imieniu i 

na rzecz nw. zamawiającego:  

„Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie, ul. Wrocławska 28, 63-600 Kępno,  

NIP 619 17 53 534   

II Oznaczenie postepowania  
1.Postepowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia( zwana w dalszej treści w 

skrócie SIWZ),oznaczone zostało przez Zamawiającego numerem referencyjnym sprawy: AB.272.6.2020. 
2.Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na ww. oznaczenie. 

III Tryb udzielenia zamówienia, stosowanie przepisów, wszczęcie postepowania   

1.Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz aktów wyko-

nawczych do tej ustawy . 
2. Ustawa wraz z aktami wykonawczymi oraz niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

obowiązują Wykonawcę i Zamawiającego podczas prowadzenia całego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego .  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się Ustawę. 

4. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.  

5. Wszczęcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia następuje w dniu zamieszczenia ogłoszenia o 

zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego – na tablicy ogłoszeń przy ul. Kościuszki 5 

oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.powiatkepno.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych 

6. Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego bip.powiatkepno.pl od dnia publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
7. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa p.z.p. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega  wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu.   

  

  
 

 

 

http://www.powiatkepno.pl/
mailto:sekretariat@powiatkepno.pl
http://www.powiatkepno.pl/
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IV Opis przedmiotu zamówienia  

1.Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje: Dwa Etapy: 

1) Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w obrębie inwesty-

cji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w Kępnie” ETAP I 

2) Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie ETAP II 
2. W ramach ETAPU Nr 1 przewiduje się wykonanie następujących robót:   

- montaż sieci wodociągowej PEHD DN90 o długości: 160,10 m  

- montaż sieci wodociągowej PEHD DN110  o długości: 912,40 m 

- montaż przyłączy wodociągowych PEHD DZ32 - ilość 15 - o długości 93,20 m   

- montaż przyłączy wodociągowych PEHD DN40 – ilość 1, o długości 10,00 m  

- montaż przyłączy wodociągowych PEHD DN63 - ilość 2 o długości 14,30   

- montaż studni kanalizacyjnych rewizyjnych, betonowych ø1000 na kanale sanitarnym -13 studni i dwa  

trójniki 

- montaż kanalizacji sanitarnej z rur PVC – U, łączonych kielichowo DN200 o długości wszystkich 

odcinków: 491,40m 
- montaż przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC -U, łączonych kielichowo DN160- ilość 13 szt o długo-

ści wszystkich przyłączy  73,80 m  
3. Przedmiotem ETAPU Nr 1 jest Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

z przyłączami w obrębie inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w Kępnie”, zgodnie z 

dokumentacją techniczną pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i budowa sieci kanalizacji sanitarnej z 

przyłączami w miejscowości Kępno ul. Dworcowa dz. nr. 623/2 dr,621/19 dr,616/13 dr,995/1 dr,622/2,620/4, 
opracowana przez Autorskie Biuro Projektów, 63-600 Kępno,  

ul. Boczna 4, Pracownia Projektowa, 63- 600 Kępno, ul. E. Orzeszkowej 20.  
4. Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji określony został w załącznikach do SIWZ:  

1) Projekty budowlano- wykonawcze (załącznik nr 9a do SIWZ),  

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10a do SIWZ),  

3) Przedmiary robót, będące załącznikiem do siwz stanowią element pomocniczy do wyceny oferty (załącznik nr 11a 

do SIWZ), 

4) Zestawienie  długości sieci (załącznik nr 12a do SIWZ), 

5) Wzór umowy stanowiący (załącznik Nr 8a do SIWZ) 

5. Przedmiot zamówienia obejmuje również:  

1) zawiadomienie o zakończeniu budowy,  

2) wykonanie protokołów odbioru technicznych, branżowych: 

a) dezynfekcji,  

b) próby ciśnienia  rurociągu wodociągowego + załącznik w wersji zdjęcia manometru, 

c) próby szczelności rurociągu kanalizacyjnego, 
d) badanie zagęszczenia gruntu, 

e) badanie przewodów kanalizacyjnych kamera TV,  

f) badanie wydajności hydrantu,  

2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonej pieczątką Starostwa (wersja papierowa + 

wersja elektroniczna na płycie CD)   
6. W ramach ETAPU Nr 2 Zakres  rzeczowy inwestycji zakłada przebudowę drogi powiatowej – ulicy Dworcowej w 

Kępnie na całym jej ciągu: 
1) budowę wydzielonego ciągu pieszo-rowerowego,  

2) budowę wydzielonego-bezpiecznego przejścia dla pieszych i rowerzystów pod wiaduktem kolejowym, 3) budowę 

kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. 

Parametry przebudowywanych odcinków dróg powiatowych objętych zamówieniem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) długość drogi: 890 mb  

2) klasa drogi: (si)=(sd) klasa L; 
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3) szerokość pasa ruchu: odcinek 1 - (si) - 4,5mb- (sd)- 3,5mb- (wskazano szerokość pasa 3,5mb, jezdnia na 

odcinku 1 stanowi bezpośrednie skrzyżowanie z DK11 i zaprojektowana szerokość 4,5mb wynika z konieczności 

dostosowania promienia skrętu do wjazdu i parametrów DK11). Zachowanie pierwotnej szerokości pasa ruchu 

umożliwia dogodny wjazd i zjazd z DK11. Cały odcinek 1 stanowi element skrzyżowania z DK11. Odcinek 2: (si) - 

3,5mb- (sd) - 3,5mb, Odcinek 3: (si)- 2,75mb - (sd) - 2,75mb, Odcinek 4: (si) - 5,35mb na całości jezdni; (sd)- 

szerokość jednego pasa ruchu 2,75mb. Odcinek 4 przebiega w całości pod wiaduktem kolejowym- skrzyżowanie z 

linią kolejową Poznań- Katowice, stąd konieczność wprowadzenia  lokalnego zwężenia jednego pasa ruchu pod 

istniejącym wiaduktem, gdzie ruch dwukierunkowy odbywać się będzie po jednym pasie. Odcinek 5: (si) - 2,75 - 

(sd)- 2,75mb 
4) budowa chodnika:(si) 886 mb strona lewa (sd) 196 strona prawa  

5) przebudowa skrzyżowań: (si) 2 szt. (sd) 2 szt, 2 szt - droga gminna 
6) przebudowa zjazdów: (si) 13 szt = (sd) 13szt. 

7) budowa zatoki autobusowej: (si) 0 szt. (sd) 0szt. 

8) budowa przejść dla pieszych: (si) 0 szt. (sd) 4 szt.( w tym jedno wyniesione, wszystkie z oznakowaniem aktywnym) 

9) budowa ciągu pieszo-rowerowego: (si) 0mb (sd) 886 mb;  
7. Podstawowy zakres robót: 
1) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, 

2) Roboty ziemne, 

3) Korytowanie, profilowanie, stabilizacja, krawężniki, obrzeża  

4) Podbudowy, ścieki  prefabrykowane 

5) Nawierzchnie, 

6) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

7) Pozostałe roboty,  

8) Odwodnienie- roboty ziemne,  

9) Odwodnienie – roboty montażowe, 

10) Linia oświetlenia i kablowe 
8. Dokumentacja techniczna na powyższe zadanie została wykonana przez: EMWU KAROLAK  

ul. Dworcowa 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski  
9. Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji określony został w załącznikach do SIWZ:  

1) Projekty budowlano- wykonawcze (załącznik nr 9b do SIWZ),  

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10b do SIWZ)  

3) Przedmiary robót, będące załącznikiem do siwz stanowią element pomocniczy do wyceny oferty (załącznik nr 11b 

do SIWZ) 

4) Wzór umowy stanowiący (załącznik Nr 8b do SIWZ) 

Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie przewidzianym do budowy a także zdobył wszelkie 

informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy 

i wykonania zamówienia.  
10. Przedmiot zamówienia obejmuje również:   
a) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (mapa przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego i zatwierdzona przez Starostę Kępińskiego nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru 

końcowego,  
b) zawiadomienie o zakończeniu budowy,(zawiadomienie prawomocne na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru 

końcowego) 

c) wykonanie wideo rejestracji z inwentaryzacją wykonanego odcinka drogi w granicach pasa drogowego i przeka-

zanie w wersji elektronicznej: tab, mif, shp, dxf w formie RL12 i warstwa odwzorowania 92,  
d) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i uzyskanie zatwierdzenia,  

e) poniesienie kosztów związanych z przebudową sieci zawartych w dokumentacji technicznej,  

f) poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego, 

g) poniesienie kosztów wynikających z porozumienia z korzystania z dróg,  

h) poniesienie kosztów naprawy dróg powiatowych, użytkowanych w związku z realizacją inwestycji w wielkości 

400 ton betonu asfaltowego ułożonego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego wraz z przygotowaniem 

nawierzchni przez frezowanie,  
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i) dokonanie nasadzeń rekompensacyjnych za usunięte drzewa zgodnie z załączonymi decyzjami (drzewo z wycinki 

własnością wykonawcy), należy dokonać nowych nasadzeń w pasach drogowych dróg powiatowych lub na terenach 

będących własnością Powiatu na terenie powiatu kępińskiego.    

w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.  
Informacja:  Materiały rozbiórkowe typu: kostka rury, znaki  itp. pochodzący z rozbiórki jest własnością Zamawia-

jącego, składowane w Słupi p/Kępnem ul Katowicka 10 (teren PZD Kępno, odległość ok 10 km). 
11. Do obowiązków wykonawcy należy także:  

powołać kierownika budowy i kierowników robót branżowych z uprawnieniami budowlanymi,  

12. Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

- przedstawienia certyfikatów, deklaracji zgodności lub atestów jakościowych wbudowanych materiałów zgodnych 

ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  

Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązu-

jącymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką 

zawodową. 

13. Uwaga: W przypadku, gdy przedmiot zamówienia opisano w (opisie przedmiotu zamówienia SIWZ wraz z 

załącznikami) przez wskazanie marki, znaku towarowego, producent patentów lub pochodzenia, źródła lub szcze-

gólnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli 

mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów przyj-

muje się, że opisowi temu towarzyszy wyrażenie lub równoważne, zamawiający dopuszcza w tym zakresie możli-

wość zaproponowania rozwiązania równoważnego tj.: spełniającego co najmniej parametry wynikające z opisu 

zawartego w specyfikacji lub lepsze oraz gwarantującego zgodność współdziałania z pozostałymi elementami 

składającymi się na opis przedmiotu zamówienia. Równoważne rozwiązanie techniczne to rozwiązanie o identycz-

nych lub wyższych parametrach: 
-wydajnościowych, funkcjonalnych; 

-jakościowych, np. posiadane certyfikaty; 

-gwarancyjnych – warunki gwarancji nie mniejsze niż podane w SIWZ. 

W przypadku, gdy przedmiot zamówienia opisano przez odniesienie do norm, europejskich 

ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 

których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych , 

przyjmuje się, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” a zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

zamawiającego, zgodnie z art.: 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany 

jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymogi opisane przez zamawiającego. 

W przypadku wymagania w SIWZ określonego oznakowania i/lub przedstawienia certyfikatu 

wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań 

przeprowadzonych przez tę jednostkę zastosowanie mają przepisy art. 30a i art.30b ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

Wskazanie pochodzenia materiałów (w szczególności, marka, znak towarowy, producent) użyte w opisie przedmiotu 

zamówienia stanowią informacje uściślającą i należy je traktować jako określone przykładowo w celu sprecyzowa-

nia minimalnych oczekiwanych przez zamawiającego parametrów jakościowych i wymaganych standardów przed-

miotu zamówienia. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich 

jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty 

równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne, jakościowe i eksploatacyjne produktu wskazanego z 

nazwy handlowej, lecz na poziomie nie gorszym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.  

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę zawierającą rozwiązania równoważne ma obowiązek wskazać, ze 

oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie gorszym niż 

wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.  

14 Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w trakcie robót odpady budowlane oraz za właściwy sposób 

postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
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i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.). Wywóz odpadów budowlanych będzie odbywał się 

na koszt Wykonawcy. 

15. Wymagania stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp 
1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a – Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podsta-

wie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.). 
2) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio wykonujących 

prace na terenie budowy tj. w zakresie: Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami i sieci kanalizacji sanitarnej 

z przyłączeniami w obrębie inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w Kępnie” ETAP I, 

Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie ETAP II 
3) W okresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca lub podwykonawca obowiązany jest do zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę  pracowników bezpośrednio wykonujących prace na terenie budowy tj. w zakresie: 

Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w obrębie inwestycji 

pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w Kępnie” ETAP I, Przebudowa drogi powiatowej – ulica 

Dworcowa w Kępnie ETAP II 
4) Po zawarciu umowy a przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od 

podpisania umowy zobowiązany jest, do przedłożenia Wykazu pracowników wykonujących w/w roboty budowlane 

oraz oświadczenia, że osoby te będą zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia. 

5) Nieprzedłożenie wykazu pracowników oraz oświadczenia o których mowa powyżej, lub przedstawienie oświad-

czeń niekompletnych w wyznaczonym terminie (pracowników wykonujących wskazane czynności), na umowę o 

pracę może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn lezących po stronie Wyko-

nawcy oraz naliczenia kar umownych, określonych w projekcie umowy do niniejszego postępowania. 
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób przy realizacji zamówienia na podstawie umowy 

o pracę. 

7) Zamawiający może odstąpić od tego wymogu, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie zostały spełnione 

przesłanki do zatrudnienia tych osób na podstawie stosunku pracy wynikających z kodeksu pracy. 

V KOD CPV: 

45231300-8 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45233142-6 Roboty w zakresie budowy dróg  
45111100- 9 Roboty w zakresie burzenia,  

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,   

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu,                                                           

45200000-9 Roboty budowlane  w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,  

45230000-8 Roboty budowlane  w zakresie budowy  rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu,    
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg,   

45233161-5 Ścieżki piesze 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg, 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych.  
VI Oferty wariantowe, częściowe, zamówienia uzupełniające, umowa ramowa, aukcja elektroniczna,   

1. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.     

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp. 
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

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

8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawców kluczowych części zamówienia o których 

mowa w art. 36a ust.2ustawy pzp. 
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Podwykonawstwo   
1. Zamawiający może powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom wykonanie części przedmiotu zamówienia.  

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

i podanie przez wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znani na etapie składania ofert). 

3. Z uwagi na fakt ze roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia, mogą być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonaw-

ca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowią-

zany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielnie zamówienia. 
5. Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy ( art. 143b ust.1). 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawia-

jącemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (art. 143b ust.5) 
7. W przypadku powierzenia realizacji części lub całości zamówienia podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za 

ich działania lub zaniechania jak za swoje własne. 

8. Brak złożenia oświadczenia w przedmiocie podwykonawstwa zostanie uznane przez Zamawiającego za zamiar wykonania 

zamówienia siłami własnymi. 
9. Powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Pozostałe wymagania dotyczące    podwykonawstwa 

zostały określone – Wzór Umowy. 
VII Termin wykonania zamówienia:   

Termin wykonania zamówienia: 

Etap I  wykonanie do 31 stycznia  2021 roku   
Etap II wykonanie do 31 maja 2021roku  
Roboty budowlane Etapu nr II odcinek od drogi krajowej nr 11 do dworca kolejowego PKP należy wykonać w 

terminie do 31 grudnia 2020 roku  
 VIII Warunki udziału w postępowaniu – ETAP I i II  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. Nie podlegają wykluczeniu ( na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp.)  

1.2. Spełniają wymagania określone  niniejszą SIWZ, treścią ogłoszenia i ustawy Pzp. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w 

niżej wymienionych wymaganiach obowiązuje w pierwszej kolejności ustawa Pzp i akty wykonawcze 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniania warunki udziału w postepowaniu dotyczące:  
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie; 

2) sytuacji finansowej lub ekonomicznej – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie 

  3) zdolności technicznej lub zawodowej:  
Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie ETAPU 1 :   
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże  że wykonał: 

a)  minimum 1- robotę budowlaną , zakończoną i oddaną do eksploatacji polegającą na: Budowie/rozbudowie/ 

przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości min. 300 mb  
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b) minimum 1- robotę budowlaną, zakończoną i oddaną do eksploatacji polegającą na: Budowie/rozbudowie/ 

przebudowie sieci wodociągowej o długości min. 500 mb, które zostały wykonane w sposób należyty, w tym 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. nie wcześniej niż okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert lub w okresie krótszym niż 5 lat, jeżeli okres prowadzenia działalności gospodar-

czej jest krótszy niż 5 lat   
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy 

musza spełnić łącznie.  

c) Wykonawca wykaże iż dysponuje przy realizacji niniejszego zamówienia osobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia [które będą nadzorowały realizację zamówienia] uprawnionymi do sprawowania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wykonawczym w specjalnościach niezbędnych do wykonania robót 

określonych w niniejszej SIWZ. Na tej podstawie Wykonawca przedstawi w wykazie osoby legitymujące się kwalifi-

kacjami odpowiednimi do funkcji wymienionych poniżej: 

kierownik budowy/robót sanitarnych: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej 1 osobą wykonującą czynności Kierownika budowy/robót 

sanitarnych uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności  instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń.  

Niniejsza osoba musi posiadać łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako Inspektor nadzoru lub Kierownik 

budowy lub Kierownik robót z zakresu robót instalacyjnych sanitarnych oraz posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do 

właściwej izby samorządu zawodowego oraz wykazać się kierowaniem robotami na co najmniej 1 zakończonym zadaniu z 

zakresu budowy /rozbudowy / przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości min. 300 mb oraz na co 

najmniej 1 zakończonym zadaniu z zakresu budowy / rozbudowy / przebudowy sieci wodociągowej o długości min. 500 mb. 

Przez ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń, należy rozumieć 

uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub 

równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji Kierownika budowy w zakresie 

budowy sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane, 

odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65)). 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie wykazu osób, skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości 

lub 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. Załącznik Nr 5do SIWZ. 
Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie ETAPU II   
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże. że: 

a) nie wcześniej niż okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub w okresie krótszym niż 5 lat, 

jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy niż 5 lat wykonał należycie-  

od 1-2 robót budowlanych polegające na: Budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej o 

wartości łącznej 4.000.000,00 zł brutto – ( słownie złotych: cztery miliony 00/100 ), które zostały wykonane w 

sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy 

musza spełnić łącznie.  

b) Wykonawca wykaże iż dysponuje przy realizacji niniejszego zamówienia osobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia [które będą nadzorowały realizację zamówienia] uprawnionymi do sprawowania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wykonawczym w specjalnościach niezbędnych do wykonania robót 
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określonych w niniejszej SIWZ. Na tej podstawie Wykonawca przedstawi w wykazie osoby legitymujące się kwalifi-

kacjami odpowiednimi do funkcji wymienionych poniżej: 
kierownik budowy – wymagania  (pełniący funkcję koordynatora wszystkich prac) w specjalności inżynieryjnej 

drogowej z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń lub (odpowiadające równoważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), posiadający co najmniej 3 letnie do-

świadczenie w kierowaniu robotami jako kierownik budowy/ kierownik robót drogowych. 
kierownik robót sanitarnych – wymagania z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyj-

nych bez ograniczeń  posiadający, co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami instalacyjnymi jako 

kierownik budowy/ kierownik robót sanitarnych, 
kierownik robót branży telekomunikacyjnych(teletechnicznej) – wymagania z uprawnieniami budowlanymi do 

kierowania robotami  w zakresie  sieci, instalacji i  urządzeń telekomunikacyjnych (teletechnicznych) bez ograni-

czeń,  posiadający, co najmniej 2 lata doświadczenia w kierowaniu robotami jako kierownik budowy, kierownik 

robót w zakresie robót telekomunikacyjnych (teletechnicznych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
kierownik robót elektrycznych – wymagania z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  bez 

ograniczeń, posiadający, co najmniej 2 lata doświadczenia w kierowaniu robotami instalacyjnymi jako kierownik 

budowy, kierownik robót  zakresie robót elektrycznych i elektroenergetycznych. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie wykazu osób, skierowanych 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodo-

wych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Załącznik 

Nr 5do SIWZ. 
Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie dwóch z w/w funkcji przez jedna osobę, jeżeli wykazana osoba 

posiada wymagane uprawnienia lub doświadczenie wymaganych dla poszczególnych funkcji. 
Kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane  
(Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze  zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278 ze zm ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów.  
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im 

uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 

grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 65)). 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy 

muszą spełnić łącznie.  

Informacja dla wykonawców polegajacych na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

22a pzp . 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od cha-

rakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
2. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

3. 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. 
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe 

lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. 
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5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego 
podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 
pkt. 13-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( art. 23 p.z.p.) 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W takim przypadku Wy-

konawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wy-

konawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie 

wspólnej Wykonawców. 
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpo-

wiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może 

podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust.1pkt 12-23 oraz 

art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp  natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują 

zgodnie z pkt.X SIWZ. 
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia o których 

mowa w pkt. X SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty 

te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakre-

sie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia. 
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależ-

ności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt. X. SIWZ– składa 

każdy z Wykonawców.   
IX Podstawy wykluczenia z postępowania      

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi  którakol-

wiek z okoliczności wskazanych art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz wykonawcę do którego  zachodzi podstawa wy-

kluczenia wskazana na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp. 
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, ustawy pzp, może 

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

szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, za-

dośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycz-

nego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 

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

obowiązywania tego zakazu. 

3.Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody. 

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

5.Oferta wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 
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6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z 

nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 

1 ustawy pzp. 

X Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw do wykluczenia   

1.W celu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, oraz braku podstaw 

do wykluczenia z postepowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania 

ofert następujące oświadczenia: 
Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, ze Wykonawca: 

1) spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ 
2) nie podlega wykluczeniu z postępowania  Załącznik Nr 3 do SIWZ  
2. Oświadczenia, o których mowa powyżej Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej wraz z Ofer-

tą. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonaw-

ców w/w oświadczenia muszą dotyczyć każdego z Wykonawców i winny być złożone przez każdego z nich odręb-

nie. 
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia - w zakresie, w 

jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 

1. 

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informację, że wobec podwykonawcy nie zachodzą podstawy do wykluczenia 

z postępowania w oświadczeniu o którym mowa w ust. 1. 

5. UWAGA: Każdy Wykonawca(Oferent), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

https://bip.powiatkepno.pl/zamowienia_publiczne/index.html  informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5ustawy 

pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. – Załącznik Nr 6 do SIWZ Wraz ze złożeniem oświad-

czenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Treść oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonaw-

ców w/w informacja musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winna być złożona przez każdego z nich odrębnie). 
6. Uwaga!!! Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca 

nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe 

oświadczenie. 

7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdy etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, ze nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, ze złożone uprzednio oświadczenia lub do-

kumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  
8. UWAGA: Zamawiający zgodnie z art. 24 aa p.z.p. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert ,a następnie 

zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega  wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu . 

9. Po badaniu ofert pod katem spełnienia przesłanek odrzucenia oraz po wstępnej weryfikacji oświadczeń doty-

czących spełnienia warunków oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego na 

podstawie art. 26 ust. 2 pzp  składa następujące oświadczenia 

i dokumenty:  

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego zdolno-

ści technicznej lub zawodowej należy złożyć następujące dokumenty:  

a) Wykaz robót budowlanych (potwierdzających spełnianie warunku) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
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okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty 

te zostały wykonane, sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, z załączeniem dowodów, 

określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy robo-

ty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których 

mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowla-

ne były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy    
Wykaz robót powinien potwierdzać: 

Zdolność techniczną i zawodową ETAPU I 

- minimum 1- robotę budowlaną , zakończoną i oddaną do eksploatacji polegającą na: Budowie/rozbudowie/ 

przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości min. 300 mb  
- minimum 1- robotę budowlaną, zakończoną i oddaną do eksploatacji polegającą na: Budowie/rozbudowie/ 

przebudowie sieci  wodociągowej o długości min. 500 mb,    
Zdolność techniczna i zawodowa ETAPU II 

- od 1-2 robót budowlanych polegających na Budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni asfalto-

wej o wartości łącznej 4.000.000,00 zł brutto – ( słownie złotych: cztery miliony 00/100 ),  
b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego o treści zgodnej z załącz-

nikiem nr 5 SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: 
W zakresie ETAPU I: 

kierownik budowy/robót sanitarnych: 

Co najmniej 1 osoba wykonująca czynności Kierownika budowy/robót sanitarnych uprawniona do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: kierowania robotami budowlanymi w specjal-

ności  instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych – bez ograniczeń.  

Niniejsza osoba musi posiadać łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako Inspektor nadzoru 

lub Kierownik budowy lub Kierownik robót z zakresu robót instalacyjnych sanitarnych oraz posiadać aktualne 

zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego oraz  wykazać się kierowaniem robotami na 

co najmniej 1 zakończonym zadaniu z zakresu budowy /rozbudowy / przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej lub 

deszczowej o długości min. 300 mb oraz na co najmniej 1 zakończonym zadaniu z zakresu budowy / rozbudowy / 

przebudowy sieci wodociągowej o długości min. 500 mb. 
W zakresie ETAPU II: 

kierownik budowy – wymagania  z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej 

drogowej (lub odpowiadające równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcze-

śniej obowiązujących przepisów), posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami jako 

kierownik budowy/ kierownik robót drogowych. 
kierownik robót sanitarnych wymagania z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji sieci instalacji i urządzeń cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, wodociągo-

wych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadający, co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami 

instalacyjnymi jako kierownik budowy/ kierownik robót sanitarnych,   

Kierownik robót branży telekomunikacyjnych ( teletechnicznych)– wymagania, posiadający uprawnienia bu-

dowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie  sieci, instalacji i  urządzeń telekomunikacyjnych  

(teletechnicznych) bez ograniczeń, posiadający, co najmniej 2 lata doświadczenia w kierowaniu robotami bu-

dowlanymi jak kierownik budowy, kierownik robót w zakresie robót telekomunikacyjnych (teletechnicznych) 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

kierownik robót elektrycznych- wymagania posiadający uprawnienia budowlane  do kierowania robotami w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  

bez ograniczeń posiadający, co najmniej 2 lata doświadczenia w kierowaniu robotami instalacyjnymi jako kie-

rownik budowy/ kierownik robót  w zakresie sieci elektrycznej i elektroenergetycznych.  
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Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie dwóch z w/w funkcji przez jedną osobę, jeżeli wykazana osoba 

posiada wymagane uprawnienia lub doświadczenie wymaganych dla poszczególnych funkcji. 

Na etapie ofertowania nie należy składać przedmiotowych dokumentów.  
UWAGA!  
Złożenie na wezwanie Zamawiającego Wykazu robót budowlanych oraz Wykazu osób skierowanych 

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z dowodami będzie obligowało wyłącznie Wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona. 
W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia wa-

runków udziału w postepowaniu należy załączyć zobowiązanie, 
w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 

więcej Wykonawców w/w wykaz winien być złożony przez Wykonawcę spełniającego 

warunek, bądź przez Pełnomocnika występującego w imieniu Wykonawców, na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa; 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca winien przed-

łożyć następujące dokumenty  
a) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
b) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego doku-

mentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należ-

ności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na  raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu; 
c) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odręb-

ne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
UWAGA: Złożenie na wezwanie Zamawiającego ww. dokumentów będzie obligowało wyłącznie Wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona. 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w punkcie 2). 

3) Wykonawcy posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt 2a,b,c) SIWZ – składa  dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem po-

datków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym or-

ganem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na rat zaległych płatności lub wstrzymanie w cało-

ści wykonania decyzji właściwego 
organu; dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument  powinien być wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3a) SIWZ (powyżej) 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 



str. 14 
 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospo-

darczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej 

osoby. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonaw-

cę. 
3) Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wyko-

nawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w orygina-

le. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach 

lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

XI Termin związania ofertą   
1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert.  

2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 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.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.  
XII Wymagania dotyczące wadium  

1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium:  
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości w wysokości: 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 

00/100) 
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert.  

3.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących 

formach: 

a) pieniądzu 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiąza-

nie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 

c) gwarancjach bankowych 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych 

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

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz.U. z 2016 poz. 359 ). 

4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  

PKO BP S.A.  O/ Kępno 24 1020 2212 0000 5702 0372 5900 

z dopiskiem: Wadium –  Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie inwestycji 

pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w Kępnie” ETAP I, Przebudowa drogi powiatowej – ulica 

Dworcowa w Kępnie ETAP II 
Kserokopię polecenia przelewu należy dołączyć do oferty. 

5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za 

pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy bank prowadzący 

rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  

6. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca 

dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 

7. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach należy dokument w formie oryginału 

dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Ponadto do oferty należy dołączyć kserokopię tego dokumentu po poświadczeniu za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę. 
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8. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Z treści 

gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 

związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9. W przypadku wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium 

wnoszone w formach innych niż w pieniądzu winno w swej treści zawierać wskazanie wszystkich wykonawców 

wspólnie się ubiegających wraz z podaniem ich nazw i siedzib. 

XIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty   

1.Łączna wartość brutto oferty zostanie podana przez wykonawcę w Formularzu oferty. 

2.Formularz Oferty należy wypełnić zgodnie ze wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ  

a) Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo i słownie w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku 

b) Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia,  

w tym również wszystkie koszty towarzyszące jego wykonaniu, wynikające z dokumentacji projektowej, specyfi-

kacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót oraz niniejszej SIWZ   

Załączony do SIWZ przedmiar robót jest materiałem pomocniczym,  

c) Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian w przedmiarze robót,   
d) Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę i nie może jej zmienić, 

e) W niniejszym postepowaniu przyjęto jako formę wynagrodzenia - cenę ryczałtową w rozumieniu art. 632 § 1 

Kodeksu cywilnego 

W formularzu ofertowym należy podać cenę jako cenę ryczałtowej z wyszczególnieniem: cena netto, kwota po-

datku VAT, cena brutto, za wykonanie całości robót budowlanych określonych w niniejszej SIWZ, 

Natomiast na etapie składania ofert nie należy przedkładać kosztorysu ofertowego.  

f) Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
     z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:   

1.W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium: 

Cena brutto  oferty  – waga 60% 

Okres gwarancji jakości - waga 40 % 

2. Sposób dokonywania oceny wg wzoru na załączniku nr 7 do SIWZ 
3. Zamawiający zastrzega, że długość okresu gwarancji jakości: 

a) nie może być krótszy niż 36- miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych  

i podpisania protokołu końcowego, 
b) nie może być dłuższy niż 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych 

i podpisania protokołu końcowego. 

4. Zamawiający dokona zaokrąglenia wyników działań do drugiego miejsca po przecinku (jeżeli trzecia cyfra po przecinku 

jest równa lub większa od 5 zaokrągli liczbę przyznanych punktów w górę, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 

5 zaokrągli liczbę przyznanych punktów w dół); 

1) punkty przyznane za każde kryterium oceny zostaną zsumowane i stanowić będą ocenę końcową dla poszczególnych ofert; 

za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów; jeżeli nie można wybrać 

najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny 

ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę  

z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych; 

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  

w złożonych ofertach. 
6. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
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ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących 

złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco 

niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  
9. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

1)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,    

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

-niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona 
10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi, co najmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 

ust. 1 lub 90 ust. 3 pzp. 
XV Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywanie oświad-

czeń lub dokumentów  
1.W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, 

wnioski oraz informacje) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocz-

towego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –Prawo pocztowe ((Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 

2015 r. poz.1830  z poz. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) poz. zm.), za wyjątkiem oferty, umowy oraz 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale X niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w 

wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp,) które winny być złożone w formie pisemnej. 
2. Zamawiający żąda, aby korespondencja przekazywana faksem lub drogą elektroniczną była potwierdzana 

pisemnie. 

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

pośrednictwem faksu: 627828901 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:  

sekretariat@powiatkepno.pl w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektro-

niczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczający 

uważa się podpis osoby odpowiedzialnej za przejmowanie faksów lub poczty elektronicznej. W przypadku nie 

potwierdzenia odbioru korespondencji, każda ze stron dla celów dowodowych posłuży się prawidłowym rapor-

tem nadania danych lub prawidłowego dokonania transmisji danych.  

4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie 

udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie 

tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek 

bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, 

wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności 

postępowania i równego traktowania wykonawców. Dla usprawnienia udzielania wyjaśnień Zamawiający prosi 

o przesyłanie również w wersji elektronicznej treści pytań Wykonawcy na adres: sekretariat@powiatkepno.pl  
5. Jeżeli zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania 

wniosków, zapytań do SIWZ. 

6. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujaw-

niania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieści je na tej stronie. 
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązu-

jącą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stornie internetowej, chyba, że SIWZ nie podlega 

udostępnieniu na stronie internetowej. Każda wprowadzona zmiana staje się częścią tej SIWZ. 

mailto:sekretariat@powiatkepno.pl
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Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje, o których mowa powyżej uważa się za wnie-

sione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z ich treścią. 
XVI Osoby uprawnione do porozumienia się z wykonawcami 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postepowania są: 

W sprawach II Etapu Robót tj. Przebudowy drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie” 
1. Jerzy Dobrzyński – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa   

tel. 62 78 28 946 w godz. 7:30 do 15:30,    

2. Gabriela Miszkinis – Inspektor Wydziału Architektury i Budownictwa, tel. 62 78 28 942 

 w godz. 7:30 do 15:30,  

3.Maciej Hojeński  –Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie, tel. 62 78 26 800  w godz. 7:00 do 15:00.  
W sprawach I Etapu Robót tj Budowy sieci wodociągowej z przyłączeniami i sieci kanalizacji sanitarnej z przy-

łączeniami w obrębie inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w  Kępnie 
Joanna Świątczak – Specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 62 78 224 50 w godz. 8:00 do 15:00      

XVII Opis sposobu przygotowania oferty   

1. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączni-

ków do SIWZ winny być sporządzone w języku polskim, zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści.  
2. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty 

oraz podpisania umowy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 

uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy pzp, 

3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

4. Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 

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

nej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Podpis winien być sporządzony w 

sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i 

nazwiska). 
Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączo-

nych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status 

prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego peł-

nomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione, 
6. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny i trwały, zaleca się, aby oferta była trwale zszyta, a jej zapisane 

strony były ponumerowane, 

7. Ofertę (formularz oferty), oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X SIWZ należy złożyć w oryginale. 

Upoważnienia (pełnomocnictwa) należy złożyć w oryginale lub w kopii poświadczonej notarialnie. Dokumenty 

wymienione w Rozdziale X SIWZ mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z orygina-

łem. Wskazana w przedmiotowym ustępie forma składania oświadczeń, dokumentów lub upoważnień obowiązuje 

również w przypadku ich składania  w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy pzp. 
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo inny podmiot, na którego zdolnościach 

lub sytuacji polega Wykonawca, albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

– odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego  z nich dotyczą. 

9. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do SIWZ ; 

2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania z art. 25a ust. 1 ustawy pzp- zał. nr 2 i nr 3 do SIWZ; 
3) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 

4) dokumenty, z których wynika prawo do (reprezentacji Wykonawcy) podpisania oferty względnie innych doku-

mentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłat-

nych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2019 r poz. 700  z 

póżn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 
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oferty nie wynika bezpośrednio  

z dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo. 
10. Wszelkie zmiany (np. poprawki, przekreślenia, dopiski, itp.) w tekście oferty muszą być  parafowane własno-

ręcznie przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, cyfry należy prze-

kreślić i obok napisać prawidłowo, odpowiednio parafując i datując - w przeciwnym wypadku zmiany nie będą 

uwzględniane. 
11.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu 

o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji sta-

nowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz, U z 2019 r poz. 1010 z póżn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie 

mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębior-

stwa. 
12. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 
13. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca, 

14. Opis sposobu złożenia oferty: 

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami określonych w SIWZ należy złożyć w kopercie (opakowaniu), która 

ma być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania. Ko-

pertę należy zaadresować w następujący sposób: 
Nazwa i adres zamawiającego oznaczona  

„oferta - Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w obrębie inwestycji 

pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w Kępnie” ETAP I 

„Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w  Kępnie” ETAP II 
Nie otwierać przed dniem 28 lipca 2020 godz. 11:30 
Na kopercie należy dodatkowo napisać nazwę i adres wykonawcy. 

XVIII Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.                                                                                 

XIX. Informacje o trybie składania i otwarcia ofert  

1. Miejsce i termin składania ofert:  

a) Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia  28.07.2020 r. do godz. 11:00 (w godzinach otwarcia Sta-

rostwa Powiatowego w Kępnie), w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 

63-600 Kępno, pokój nr. 3 Biuro Podawcze – parter lub przesłać pocztą, z dopiskiem  Budowa sieci wodocią-

gowej i sieci kanalizacji sanitarnej  w obrębie inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa 

w  Kępnie” ETAP I 

„Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w  Kępnie” ETAP II 
b) Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w wymagany sposób, Zamawiający nie ponosi odpowiedzial-

ności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji gdy oferta nie została dostarczona w wymaga-

nym terminie do wskazanego pokoju. 

Za datę złożenia oferty uznana zostanie data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Ponadto na kopercie 

należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert jest jawne nastąpi tego samego dnia w siedzibie zamawiającego w dniu 28.07.2020r.  

o godz. 11:30 w Sali sesyjnej, pokój nr 8 /parter/. 

a) W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający postępuje zgodnie z art. 84 ust. 2 upzp. 
b) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje wska-

zane w art. 86 ust. 4 pzp, jeżeli ich podanie przez wykonawców było wymagane. 

c) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

d) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 
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 kwotę jaka zamierza przeinaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

 ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

XX Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 2 %   
Ceny brutto podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego 

wynikającego z umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku   następujących 

formach: 

- pieniądzu ( przelewem na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy),     

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 poz. 359 ). 

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Wykonawca za zgodą Zamawiającego może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 

o których mowa w ust. 3. 

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości. 

7. Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady tj. 30% wysokości zabezpieczenia zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 
8. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na podstawie art. 23 ustawy pzp (np. konsorcjum), ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXI Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego  

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie 

o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wykonawcę, którego 

oferta została wybrana, o terminie w celu podpisania umowy (zgodnie z art. 94ust.1 pkt 2 pzp).  
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarte zostaną 2 umowy  na Etap 1 

i Etap 2 
3. W przypadku gdy z przedłożonych w trakcie toczącego się postępowania dokumentów, nie wynika kto jest 

uprawniony do reprezentacji wykonawcy, wykonawca, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy stosowny 

dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imie-

niu wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczeń woli np: pełnomocnictwo, wypis z rejestru,) 

4. Wykonawca, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy kopie uprawnień do pełnienia samodzielnych 

funkcji w budownictwie w zakresie wykonawczym osób wskazanych w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 5 

do SIWZ 

5.Jeżeli wybrany wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia lub jego części podwykonawcom, naj-

później w dniu podpisania umowy, obowiązany jest podać nazwy podwykonawców ze wskazaniem zakresu wy-

konywanych przez nich prac (o ile są znani). 
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6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wyko-

nawców. Przedmiotowa umowa musi zawierać postanowienia określone w art. 141 ustawy, dotyczące solidarnej 

odpowiedzialności za wykonanie umowy i wniesienia należytego zabezpieczenia umowy przez wszystkich wyko-

nawców występujących wspólnie. 

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży kosztorys ofertowy osobno na Etap 1 i 2  

a) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej (wraz z cenami jednostkowymi oraz stawkę 

roboczogodziny, narzuty procentowe, zestawienia materiałów) na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów 

robót, dokumentacji projektowej, STWiOR oraz niniejszej SIWZ podpisany przez osobę upoważnioną do repre-

zentowania Wykonawcy, złożony w formie oryginału.   
Natomiast na etapie składania ofert nie należy przedkładać kosztorysu ofertowego.  

b). Kosztorys ofertowy należy przygotować w kolejności zgodnej z podziałem z przedmiarów robót. Kalkulacja 

musi uwzględniać wykonanie wszystkich robót niezbędnych do wykonania zamówienia.  

8. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeśli zawiadomienie to zostało prze-

słane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeśli zawiadomienie zostanie przesłane w 

inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

XXII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamó-

wienia publicznego   

Istotne postanowienia, dotyczące warunków umowy zawarte są we „wzorze umowy” stanowiącym załącznik nr 

8a i b do SIWZ 

XXIII Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europej-

skiej   

Etap Nr 2 Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie  finansowana ze środków w ramach pro-

gramu Funduszu Dróg Samorządowych . 
XXIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia  

1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy pzp, (Dział VI- środki  ochrony prawnej).  

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa  

w art. 154 pkt 5 ustawy pzp). 

4. Odwołanie  przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności Zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 

na podstawie ustawy pzp   

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego, 

4) opisu przedmiotu zamówienia, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się nie-

zgodność z przepisami ustawy pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 

okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej 

podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certy-

fikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania  dla tego rodzaju podpisu. 
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Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 

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

8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy pzp. 

Odwołanie wnosi się: 

 -  w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w 

terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych  warunków zamówienia, 

wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamiesz-

czenia SIWZ na stronie internetowej. 
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysłu-

guje skarga do sądu. 
11. Skargę wnosi się do Sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, 

za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej 

odpis przeciwnikowi skargi. 

XXV. Obowiązek Informacyjny RODO  
W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informa-

cyjnego z art. 13 RODO1) będzie w szczególności:  
Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:     
 wykonawcy będącego osobą fizyczną,  

 wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,  

 pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),  

 członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z 

KRK),  

 osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;  
Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:  
 osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  

 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,  

 podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,  

 pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełno-

mocnictwie),  

 członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe za-

mieszczone w informacji z KRK);  
Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.  
Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.  

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

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

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

str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Powiatu Kępińskiego  

 jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysłu-

gujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych tel. +48 62 78 

28 982, 501 646 476 *  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego pn. ETAP I Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami i sieci kanalizacji 

sanitarnej z przyłączeniami w obrębie inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w Kępnie” 

ETAP I 

„Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie” ETAP II 

  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,  



str. 22 
 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja po-

stępowania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”,  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończe-

nia postępowania o udzielenie zamówienia,  

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem usta-

wowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-

nego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 

do art.22 RODO,  

 posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,  
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze-

żeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,  
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie da-

nych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,  
 nie przysługuje Pani/Panu:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  

− na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwa-

rzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w 

celu przekazania ich zamawiającemu w ofertach. W związku z tym należy złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie (treść oświad-

czenia zawarta została w Formularzu oferty). 
 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-

niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-

nych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowią-

zek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.  
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europej-
skiej lub państwa członkowskiego. 
 

XXVI Wykaz załączników do siwz 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do siwz 

2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące  spełnienia warunków udziału – załącznik nr 2 do siwz-  

do wypełnienia i złożenia wraz z ofertą 
3. Oświadczenie Wykonawcy braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 do siwz do wypełnienia i złoże-

nia wraz z ofertą 
4. Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 4 do siwz 

5. Wykaz osób – załącznik nr 5 do siwz 

6. Oświadczenie dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do siwz- do wypełnienia i złożenia po 

otwarciu ofert   
7. Kryteria oceny ofert – załącznik nr 7 do siwz 

8. Wzór umowy – załącznik nr 8 a, b do siwz 
9.  Projekt budowlany – załącznik nr 9a i b  do siwz 
10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 10 a, b do siwz 

11. Przedmiar robót – załącznik nr 11a,b  do siwz (element pomocniczy) 

12. Zestawienie  długości sieci sanitarnej i wodociągowej – załącznik Nr 12 do siwz EtapI 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ (Formularz Oferty) 

FORMULARZ OFERTY   

Wykonawca  

( pełna nazwa albo imię i nazwisko) 

 

  

 

Siedziba /miejsce zamieszkania adres jeżeli jest  

miejscem wykonywania działalności Wykonawcy  

 

 

Imię i nazwisko, stanowisko /podstawa reprezen-

tacji  
 

 

NIP/REGON 

 
 

Telefon 

 
 

Faks 

 
 

e-mail 

 
 

Osoba do kontaktów z zamawiającym 

 
 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać  pełne nazwy i dokładne adresy 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia, a także  wskazać pełnomocnika. 

Powiat Kępiński, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na   
Budowę sieci wodociągowej z przyłączeniami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w obrębie inwestycji 

pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w Kępnie” ETAP I 

„Przebudowę drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie” ETAP II 
Nr sprawy AB. 272.6.2020,  my niżej podpisani : 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na kwotę: 

a) ETAP Nr 1 
Wartość netto ……………………….. zł powiększona o 
podatek VAT …..% 
Wartość brutto………………………. zł 

Słownie : 
Netto: ……………………………………………… 
Brutto………………………………………………. 

b) ETAP Nr 2 

Wartość netto ……………………….. zł powiększona o 
podatek VAT …..% 
Wartość brutto………………………. zł 

Słownie : 
Netto: ……………………………………………… 
Brutto………………………………………………. 

2. Razem wykonanie całego zadania Etap I i Etap II 
Razem 
Wartość netto ……………………….. zł powiększona o 
podatek VAT … % 
Wartość brutto………………………. zł 

Słownie : 
Netto: ……………………………………………… 
Brutto………………………………………………. 

Oświadczamy, ze wyżej podana cena ryczałtowa obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisa-

nych w SIWZ wraz z załącznikami.  

3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie z terminem określonym w Specyfikacji Istotnych Wa-

runków Zamówienia.   

4. Informujemy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi (SIWZ) i nie wnosimy zastrzeżeń do ich treści oraz uzy-

skaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.  
5.Udzielamy ….. miesięcy gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy.  
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6. Oświadczamy, że pozostajemy związani oferta przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu   

składania ofert.  

7. Roboty objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami lub z podwykonawcami(X) 

8. Następujące roboty zamierzamy powierzyć/zlecić niżej  wymienionym podwykonawcom (o ile są oni znani w dniu składa-

nia ofert )(X) 
……………………………………………………………………………………………… 

/wymienić zakres robót zleconych /Podwykonawcy  

9.  Oświadczamy, ze wzory umów zostały przez nas w pełni zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zobowiązujemy wnieść zabezpie-

czenie należytego wykonania umowy zgodnie z treścią SIWZ w formie 

……………………………………………………………………….   
10. Załącznikami do niniejszego formularza są: dokumenty i oświadczenia, których obowiązek dostarczenia wynika ze Spe-

cyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
11. Wadium w wysokości ………… zł wniesiono w formie …………………………………………………. 

W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 46 ustawy pzp, wadium wniesione w formie pieniądza nale-

ży zwrócić na rachunek o numerze………………………………………………….  
12. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozu-

mieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach :………….  
/Wykonawca wypełnia ten punk jeżeli zastrzega jakieś informacje, natomiast jeżeli nie zastrzega, to nie wypełnia tego punk-

tu/. 

13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1
  wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu
2
. 

14. 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.  

15. Oświadczamy że: 
1) wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług*, 
2) wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ________________________ objętych 

przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła __________________.
3
 zł.* 

16. Jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim  przedsiębiorstwem * Tak  Nie 
X – niepotrzebne skreślić 

Do oferty załączam następujące załączniki: 

1) wypełnione, podpisane oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wyklu-

czenia z postępowania z art. 25a ust. 1 ustawy pzp; 
2) pełnomocnictwa (o ile dotyczy); 

3)    
                ………………………………… 

          /Pieczęć i podpis wykonawcy /           

data………………………… 

                                                 
1
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-

niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1).  
2
 W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do 

art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (poprzez jego wykreślenie). 
3

  Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku). 

   * -  Niepotrzebne skreślić 
Uwaga: Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to 
nabywca (zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT.  
Tylko w przypadku, gdy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, wartość tego towaru lub usługi bez podatku VAT. – należy wypełnić pkt 15 ppkt 2) oświadczenia. 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu   

 

Zamawiający: 

Powiat Kępiński 
                                                                                                                                                             ul. Kościuszki 5 

                                                                                                                                                          63-600 Kępno 
 

Wykonawca: 

………………………………………………………
………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
………………………………………………………

………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn  Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami 

i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w obrębie inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy 

Dworcowa w Kępnie” ETAP I, Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie ETAP II, prowadzo-

nego przez Powiat Kępiński Nr sprawy AB.272.6.2020, oświadczam, co następuje 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówie-

niu oraz SIWZ w punkcie X (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 
 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego 
w SIWZ w punkcie X (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), pole-

gam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 
..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić 

odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 
błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Niniejsze oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu a Wykonawca ( Oferent) składa je wraz z ofertą 

  

*niepotrzebne skreślić lub usunąć 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

Zamawiający: 

Powiat Kępiński  

ul. Kościuszki 5 

63-600 Kępno 

Wykonawca: 

…………………………………………………………

…………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………

…………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami 

i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w obrębie inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy 

Dworcowa w Kępnie” ETAP I”, Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie ETAP II , prowadzo-

nego przez Powiat Kępiński, Nr sprawy: AB.272.6.2020, oświadczam, co następuje: 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp  . 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem nastę-
pujące środki naprawcze: 

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

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

       ………………………………………… 

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

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 
…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności 

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASO-

BY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmio-

tu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia. 
 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 
błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Niniejsze oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu a Wykonawca ( Oferent) składa je wraz z ofertą. 

*niepotrzebne skreślić lub usunąć  
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 

Dokument składany na wezwanie Zamawiającego  

Doświadczenie zawodowe  

 

 

Wykaz wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót budowlanych spełniających warunki o których mowa w punkcie  

VIII i X SIWZ *- Etap I i II 
  

Lp. Rodzaj i zakres roboty budowlanej 

Miejsce wykonywania 

Wartość robót 

(zamówienia) 

brutto 

Data 

wykonania 

od-do 

Podmiot na rzecz , którego roboty 

zostały wykonane (nazwa i adres)   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Etap I należy wpisać : 
a) minimum 1- robotę budowlaną, zakończoną i oddaną do eksploatacji polegającą na: Budowie/rozbudowie/ przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub 

deszczowej o długości min. 300 mb  
b) minimum 1- robotę budowlaną, zakończoną i oddaną do eksploatacji polegającą na: Budowie/rozbudowie/ przebudowie sieci wodociągowej o długości 

min. 500 mb, które zostały wykonane w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 
Etap II Należy wpisać 1-2 roboty budowlane polegająca na: Budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości 

łącznej 4.000.000,00 zł brutto (słownie złotych: cztery miliony 00/100 ), 
Roboty budowlane ,które zostały wykonane w sposób należyty, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem 

terminu składania ofert  
Należy załączyć dowody – poświadczenia, referencje określające czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w poświadczeń Wykonawca może złożyć 

inne dokumenty potwierdzające, ze roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

  ………………………………………….. 
Pieczęć i podpis wykonawcy 

*Niepotrzebne skreślić lub usunąć 

Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i składane jest przez Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni  

 

 

Załącznik Nr 5 do SIWZ  
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Pieczęć adresowa wykonawcy 

 

Dokument składany na wezwanie Zamawiającego  

                                              Potencjał osobowy 
 

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami i sieci 

kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w obrębie inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w Kępnie 

ETAP I” 

Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie ETAP II , 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami. 
 

Lp. Imię i nazwisko 
zakres rzeczowy 

wykonywanych 

czynności 

posiadane uprawnienia 

kwalifikacje/ funkcje  w realizacji 

zamówienia 

doświadczenie 

zawodowe [ogółem 

lat] 

Informacje o podstawie 

do dysponowania tą 

osobą 

     

Zasoby własne 

Wykonawcy* 

 

Zasoby innych 

podmiotów* 

 

Oświadczam, ze wyżej wymienione osoby, skierowane do realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. 

 

................................................................................ 
                                                                                                   ( Pieczęć i podpis wykonawcy) 

Uwaga: 

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmio-
tów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. W przypadku jeżeli wskazane powyżej osoby nie są związane z Wykonawcą 

wiążącym stosunkiem prawnym jest on zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z 
nich przy wykonaniu zamówienia. 
Jeżeli wykonawca  dysponuje potencjałem osobowym w sposób bezpośredni- tzn. gdy stosunek prawny łączy wykonawcę bezpośrednio z daną osobą ( np. 

umowa o prace, samozatrudnienie, umowa przedwstępna, umowa o świadczenie usług, umowa współpracy) nie zachodzi udostępnianie potencjału od 

podmiotu trzeciego. 

Jeżeli wykonawcę nie łączy wież prawna z danymi osobami a jedynie stosunek prawny z podmiotem trzecim Wykonawca w takim przypadku powołuje się 

na zasoby( zobowiązanie) podmiotu trzeciego( innej firmy) do udzielenia swoich pracowników na potrzeby zamówienia.  

Osoba składająca oświadczenie  świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego  

*niepotrzebne skreślić lub usunąć  

Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy i składane jest przez Wykonawcę, 
którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
Pieczęć adresowa wykonawcy 

 

 

 

UWAGA: Niniejsze Oświadczenie Każdy Wykonawca (Oferent), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informa-

cji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie   

  

 

OŚWIADCZENIE  
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej  

o której mowa w art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.  

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w obrębie 

inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w Kępnie” ETAP I 

Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie ETAP II 
  

oświadczamy, że 

Nie należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej *(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów), w skład której wchodzą podmioty, które złożyły w przedmiotowym postępowaniu oferty;* 
Należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, *(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

 i konsumentów) w skład której wchodzą następujące podmioty, które złożyły w przedmiotowym postępowaniu 

oferty:* 
 

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

  

 

............., dnia .............  2020r. 

 

................................................... 
Podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych) 
w dokumencie uprawniającym do występowania 

w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych) pełnomocnictwo 

(a).(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)  

i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem). 
  

* niepotrzebne skreślić lub usunąć 
          
 

 

** W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, 

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców  
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Załącznik Nr 7 do SIWZ  

 

 

Kryteria oceny ofert 
 

Oferty będą oceniane w następujący sposób: 

 

1) cena oferty (brutto) 60 %  

 

       A 

 C  =    *60 

      X 

 

gdzie: 

  C – liczba punktów oferty 

 A – najniższa cena brutto ze złożonych ofert 

  X  – cena ocenianej oferty brutto 

 

2) Okres gwarancji jakości 40%. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów i tak: 

 

Za okres gwarancji obejmujący 36 – miesięcy - 0 pkt 

Za okres gwarancji obejmujący 42 – miesięcy - 10 pkt 

Za okres gwarancji obejmujący 48 – miesięcy - 20 pkt 

Za okres gwarancji obejmujący 54 – miesięcy - 30 pkt 

Za okres gwarancji obejmujący 60 – miesięcy – 40 pkt 

Liczba punktów wyliczona zgodnie ze wzorem: P= C+G 

gdzie: 

P- suma punktów wg przyjętych kryteriów  

C- liczba punków za kryterium cena 

G- liczba punktów za kryterium okres gwarancji  
 

 

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert 

uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu 
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Załącznik Nr 8a do SIWZ  

 

WZÓR - UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE   

NR ……………………. 
Zawarta w dniu ...............2020 roku w Kępnie pomiędzy: Spółką Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. z siedzibą w 

Kępnie, ul. Wrocławska 28, 63-600 Kępno, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego  Rejestru 

Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział 

Gospodarczy, KRS 000005691, NIP: 619-17-53-534, REGON: 250754952, zwaną dalej „Zamawiającym”, w 

imieniu której działa Prezes Zarządu: Marek Misała  
a firmą:…………………………………………………………………………………. 

z siedzibą: ....................................................................................................................... 

zarejestrowaną pod numerem ......................................................................................... 

reprezentowaną przez: .................................................................................................... 
zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”, 
w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 z pózn. zm) została zawarta umowa następującej treści: 
Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. Budowa sieci wodociągo-

wej z przyłączeniami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w obrębie inwestycji pn.”Przebudowa dro-

gi powiatowej – ulicy Dworcowa w Kępnie” ETAP I  
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy przedstawiają, stanowiące integralną część umowy: 
1) dokumentacja projektowa   

2) przedmiary robót,(element pomocniczy) 

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zwanej dalej STWiORB, 

4) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

5) oferta wykonawcy z załącznikami. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przedmiot umowy wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, 

wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, etyką zawodową oraz postanowieniami 

niniejszej umowy.. 
4.Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową oraz STWiORB roboty 

budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.  

5.Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 

będących przedmiotem Umowy.  

6.Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel 

posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. .  
Termin realizacji 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, 

z zastrzeżeniem § 3ust. 1. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się: do 31 stycznia 2021r. 
3. Za zakończenie przedmiotu umowy strony uznają datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru ostatecznego, obejmującego wszelkie czynności, których wykonanie w ramach 

niniejszej umowy ciąży na Wykonawcy, zgodnie z § 12 umowy niniejszej umowy. 
§ 3 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy. 

2. Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca winien powiadomić strony uczestniczące w procesie uzgadniania 

projektu budowlanego o przystąpieniu do robót budowlanych.   
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3. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do  

zagospodarowania terenu budowy. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy w od-

powiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 
2) pobranie dziennika budowy, 

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy, 

4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów związanych z 

wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 
Obowiązki Stron 

§ 4 

1. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru: 

1) branży sanitarnej w osobie: ………………….. jako koordynator wszystkich prac. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego koordynuje i zarządza realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego.  

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na postawie 

Umowy, kontroli jakości robót, ich wykonania, odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją 

projektowa, STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcję inspektora nadzoru 

inwestorskiego w ramach Prawa Budowlanego.  

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Ustala się następującą 

częstotliwość narad koordynacyjnych, (co najmniej raz w miesiącu w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, 

oraz na każde żądanie Zamawiającego ) 
5. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i 

zaawansowania robót w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót 

zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

6. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumenta-

cją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwe-

storskiego.  
7. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub 

przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót.  
8. Wykonawca ustanawia  

kierownika budowy robót budowlanych branży sanitarnej w osobie: ……………………………... 

9. Kierownik budowy jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 

22 ustawy – Prawo Budowlane. 

10. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

11. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 

koordynacyjnych. 

§ 5 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, 

Ofertą i dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi Umowy poleceniami inspektora nadzoru 

inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w 

szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za 

wybrane metody działań i bezpieczeństwa na terenie budowy. 

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe 

szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

4.Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  

5.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych do robót materiałów.  
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6.Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach 

Umowy: 

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonywania dokumentacji powykonawczej, 

2) wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, 

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego 

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożli-

wienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
4) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót 

budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

5) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wy-

magania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,  
6) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonaw-

cę, 
7) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót, 

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, 

oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 

9) utrzymywania porządku na terenie budowy, 

10) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, 

zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

11) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do 

wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w 

Umowie,  

12) dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 

13) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do 

udziału w realizacji Umowy, 

14) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót budowlanych służą-

cych realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć, 
15) ubezpieczenia budowy. 

7. Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych 

znajdujących się na placu budowy i zapleczu placu budowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie placu budowy, strzec mienia 

znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

9. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych 

przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych 

miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 

prowizoryczne z terenu budowy.  

10. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez 

okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz 

minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do 

udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą Ustawą. 

12. Roboty budowlane będące przedmiotem umowy powinny być wykonywane w taki sposób aby nie zakłócać w 

sposób nieuzasadniony ruchu na drogach, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 

13. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów 

inżynierskich prowadzących na Teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport 

lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do 

obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na Teren budowy i z 

Terenu budowy. 
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14. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez Wy-

konawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego 

winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 
15. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 

Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt, polisy kontraktowej potwierdzającej, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizacji niniejszego przedmiotu 

umowy na czas realizacji przedmiotu umowy, na kwotę nie mniejszą niż wartość kontraktu, o której mowa w §10 

ust. 1. 
2. Niezależnie od polisy, o której mowa w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt, polisę 

od odpowiedzialności cywilnej – deliktową w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

3. Obowiązek zawarcia ubezpieczeń będzie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca najpóźniej w dniu 

przekazania terenu budowy przekaże Zamawiającemu polisy o których mowa w ust. 1 i 2 wraz z potwierdzeniem 

opłacenia składki. 

4. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej 

zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1) lit. d). 

5. W okresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio wykonujących prace na terenie budowy tj. w zakresie 

robót związanych Budową sieci wodociągowej z przyłączeniami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami 

w obrębie inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowa w Kępnie” ETAP I  
6. Po zawarciu a przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od podpisania 

umowy zobowiązany jest, do przedłożenia Wykazu pracowników wykonujących w/w roboty budowlane oraz 

oświadczenia, że osoby te będą zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia. 

§ 7 
1. Obowiązek zapewnienia urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp, jak również ochrony 

mienia wykonawcy i ochrony przeciwpożarowej spoczywa na Wykonawcy. Prawidłowe oznakowanie i 

zabezpieczenie robót należy do Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku 

niezabezpieczenia bądź nienależytego zabezpieczenia terenu budowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt organizacji ruchu na czas budowy i uzyskać jego 

zatwierdzenie. 
4. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z 

zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem 

oznakowania po zakończeniu robót. 

5. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z 

dokumentacją projektowa i STWiORB. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych 

robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas 

wykonywania robót.  

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych . 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – 

Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.) oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną. 
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4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na 

żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy. 

5. Badania, pomiary o których mowa w ust.4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

6. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, pomiarów które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca 

obowiązany jest przeprowadzić te badania. 

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań, pomiarów okaże się, że zastosowane materiały, bądź 

wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę zaś, gdy wyniki 

badań, pomiarów wykażą, że materiał bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań, 

pomiarów obciążają Zamawiającego.  
8. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 
1) dziennik budowy,  

2) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi, 
3) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 
9. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

1) projektu organizacji robót,  

2) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji( jeżeli się wymaga),  

3) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

3) informacji o wytwarzanych odpadach,  

4) programu zapewnienia jakości, 

5) dokumentacji powykonawczej( jeżeli zajdzie taka potrzeba). 

10. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspekto-

rowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 
11. 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, 

12. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego pomieszczeń z których korzystano 

lub które uległy zniszczeniu podczas robót przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowie-

dzialność, w związku z realizacją Umowy. 
13. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, od-

zwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 
14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót 

oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom częściowym. 
15. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązy-

wania niniejszej Umowy. 
16. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 2 

egzemplarzach, w terminie do dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.  
Zasady zatwierdzania umów o podwykonawstwo 

§ 9 

1.Przedmiot umowy zostanie wykonany przez wykonawcę oraz przez następujących podwykonawców, na 

zawarcie umów z którymi Wykonawca otrzymał zgodę Zamawiającego i w zakresie wskazanym poniżej: 

1) podwykonawca:……………………………zakres robót……………………………. 

                                    nazwa i adres podwykonawcy 

2. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie 

działań, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia 

lub zaniedbania Wykonawcy. 

3. Wykonawca zawrze ze swoimi podwykonawcami umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Każdorazowa zamiana tych umów wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,  

w przypadku wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez 

podwykonawców, na zawarcie umów, z którymi Wykonawca nie uzyskał zgody Zamawiającego. 

5. Na zakres robot wykonany przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca. 

6. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez Podwykonawców na zasadach określonych w art. 647 

kodeksu cywilnego oraz zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.). 
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/ usługi/dostawy, które wykonuje przy pomocy 

Podwykonawców.  

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego, do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy i 

projektu jej zmian, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  o treści zgodnej z projektem umowy. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

10. Zamawiający w terminie 14 dni może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo oraz do projektu jej zmian, której  przedmiotem są roboty budowlane. 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

b) gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o Podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego.  

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane obowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo 

oraz jej zmiany, o której mowa w ust. 8 w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii ww. umowy 

może złożyć w formie pisemnej sprzeciw w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt a i b. Niezgłoszenie w 

formie pisemnej sprzeciwu do umowy i jej zmiany w ww. terminie uważa się za akceptację umowy i jej zmian 

przez Zamawiającego. 
13. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  z oryginałem: 

- kopii każdej zawartej umowy o Podwykonawstwo, 

-oraz kopii każdej zmiany umowy o Podwykonawstwo  

W terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jeśli wartość każdej z nich jest większa niż 50.000,00 zł brutto. 

14. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą, wymagana jest zgoda Zamawiającego 

i Wykonawcy. 

15. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty ( potwierdzenia dokonania przelewu 

bankowego i kopię faktury lub rachunku, stanowiącego podstawę do zapłaty) wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, za wykonane i odebrane roboty 

budowlane, dostawy i usługi.  

16. W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił Podwykonawcy 

/Podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się z płatnością 

wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności. cześć zatrzymanego wynagrodzenia nie 

będzie wyższa niż sporna kwota. 

17. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału Podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą 

wynagrodzenia złoży oświadczenie w tym zakresie.  

18. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez Podwykonawcę bądź dalszego 

Podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające  

http://www.umowy/
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uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawca a Podwykonawca bądź dalszym 

Podwykonawcą.  

19. Zmawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego  umowę o Podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku  uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niniejszego zamówienia. 

20. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 19 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi.  

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 19.Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 

dni od dnia doręczenia tej informacji. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający podejmie jedna z czynności określonych w art. 143 c ust.5 pkt.1,2,3 ustawy Pzp. 

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy o których mowa 

w ust. 19 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia  należnego Wykonawcy. W 

takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio 

Podwykonawcy  

25. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 19 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 

5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 

sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

26. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami a Podwykonawcy w umowach z dalszymi Podwykonawcami 

zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz żądania przedstawienia na każde jego wezwanie dowodów 

zapłaty należnego Podwykonawcom wynagrodzenia.  

Wynagrodzenie 

§ 10 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy za przedmiot umowy określa się na kwotę brutto 

…………………………(słownie:.......................) zgodnie z ofertą przetargową stanowiącą załącznik do umowy.   

2. Ustala się, że wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z 

podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  
3. Strony postanawiają, ze rozliczenie za wykonane roboty określone w § 1ust.1 niniejszej umowy nastąpi czę-

ściowymi fakturami, wystawianymi, na podstawie protokołu odbioru częściowego i fakturą końcową wystawioną 

na podstawie protokołu odbioru końcowego. Wartość wystawianych jednorazowo faktur częściowych nie może 

być niższa niż 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 pkt 1,(kwota brutto faktycznie wykonanego 

przerobu potwierdzonego częściowym protokołem odbioru).  
Natomiast wartość faktury końcowej powinna wynosić nie mniej niż 15% wartości wynagrodzenia określonego 

w §10 pkt 1.  
4. Rozliczenie końcowe za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną na podstawie protokołu 

odbioru końcowego robót potwierdzonego przez strony, nie zawierającego wad istotnych na kwotę ustaloną w 

dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę. Dołączone do 

faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone i zatwierdzone bez zastrzeżeń przez 

inspektowa nadzoru oraz przez Zamawiającego. 

5 Do faktur wystawionych przez Wykonawcę, o których mowa w ust.4 załączone będzie zestawienie należności 

dla Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przedłożenia oświadczeń 

Podwykonawców o zapłacie na ich rzecz przez Wykonawcę wszelkich przysługujących im należności za 
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wykonanie robot budowlanych w zakresie objętym dana faktura Wykonawcy. Brak takiego oświadczenia 

któregokolwiek z Podwykonawców uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty na rzecz Wykonawcy 

wynagrodzenia w części przysługującej Podwykonawcy, którego oświadczenia Wykonawca nie przedłożył do 

czasu przedłożenia tego oświadczenia. 
§ 11 

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 
2. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Zamawiającego 

bez zastrzeżeń spowodują naliczenia ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia po-

prawionych lub brakujących dokumentów. 
2. Płatnikiem są: Wodociągi Kępińskie  Sp. z o.o. w Kępnie z siedzibą w Kępnie ul. Wrocławska 28, 

NIP 619 17 53 534.  

 § 12 
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego na podstawie pisemnego 

powiadomienia Zamawiającego wraz z przekazaniem odpowiednich dokumentów, o których mowa w ust. 7 
2. Komisyjny odbiór częściowy zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty 

zgłoszenia i potwierdzenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego wykonanych robót. 

3. Strony postanawiają, że zostanie spisany protokół z czynności odbioru częściowego, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.    

4. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: odbiór 

przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego. Postanowienia ust. 10 

stosuje się odpowiednio. 

5. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie zakres robót wymieniony w §.1 niniejszej 

umowy.  

6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na podstawie pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego. 

7. Do powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty: 

1) protokoły odbiorów technicznych, branżowych:   
a) dezynfekcji,  

b) próby ciśnienia  rurociągu wodociągowego + załącznik w wersji zdjęcia manometru, 

c) próby szczelności  rurociągu  kanalizacyjnego, 

d) badanie zagęszczenia gruntu , 

e) badanie przewodów kanalizacyjnych kamera TV  

f) badanie  wydajności hydrantu  

2) atesty higieniczne i certyfikaty na wbudowane urządzenia i materiały przy budowie sieci wodociągowej 

(dokumenty spięte trwale  i opatrzone spisem treści) 

3) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza opatrzona pieczątką Starostwa ( wersja papierowa + wersja elek-

troniczna na płycie CD)   
4) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia, obowiązującymi 

przepisami i Polskimi Normami, 

5) wypełniony dziennik budowy,   

6).protokół rozliczenia końcowego odebranych i zakończonych robót sporządzony przez Kierownika budowy i 

Inspektora nadzoru o sprawdzeniu wszystkich dokumentów odbiorowych wykazanych w kontrakcie/ 

umowie/podpisany przez  Wykonawcę, Inspektora i Inwestora.  

7) Całość dokumentów należy  spiąć  trwale i opatrzeć  spisem treści  

8) dokonanie odbioru w PINB,   

8. W przypadku jakiegokolwiek braku dokumentów o których mowa w ust. 3, Zamawiający nie wyznaczy terminu 

odbioru końcowego i wezwie Wykonawcę do ich złożenia. 

9.Komisyjny odbiór przedmiotu umowy zorganizowany będzie przez Zamawiającego  

w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wykonanych 

robót. 
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10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

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

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

11. Strony postanawiają, że zostanie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

12. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: odbiór 

przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu 

dokumentacji powykonawczej. 

13. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono 

istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do 

czasu usunięcia tych wad. 

14. Za dzień odbioru uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wykonanych robót, 

jeżeli odbierane roboty przejdą odbiór pomyślnie. W takim przypadku protokół odbioru nosić będzie datę jego 

podpisania, z zaznaczeniem dnia odbioru jako dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 13 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego 

brutto za przedmiot umowy w następującej formie: ……… w wysokości ………(słownie  złotych: …………..). 
2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako 

gwarancję należytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1. zostanie zwrócone w terminach i na 

zasadach określonych w art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień publicznych: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 

b) 30% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone nie później niż  

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

Kary umowne 

§ 14 

1. Strony mogą naliczyć następujące kary umowne: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 

przedmiotu umowy, liczony od dnia, o którym mowa w §2 ust. 2 umowy, do dnia faktycznego odbioru robót, 

b) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu 

wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, liczonej od dnia ustalonego na wykonanie 

usunięcia wad, do dnia faktycznego odbioru, 

c) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy - za zawinione przerwanie przez 

Wykonawcę realizacji robót o których mowa w § 2 ust. 2, trwające powyżej 7 dni - za każdy następny rozpoczęty 

dzień przerwy w wykonywaniu robót, 

d) 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy,  

e) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień 

zwłoki,  

f) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w  

§ 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,  

g) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany w 

wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,  
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h) brak umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia  brutto 

określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,  

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za opóźnienia w przekazaniu terenu budowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w§ 10 ust. 1 

umowy. 

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn lezących po stronie Zamawiającego w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy. Kara nie przysługuje, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn o których mowa w art. 145 ustawy Pzp. 

4) Za nieprzedłożenie dokumentów o których mowa w § 6 ust. 5 i 6 dot. zatrudnienia osób na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysoko-

ści kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 

o pracę za każdą osobę zatrudnioną na innych podstawach niż umowa o pracę. 
§ 15 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy, Zamawiający poniósł szkodę przewyższającą wartość kary umownej. 

Gwarancja jakości oraz rękojmia za wady 

§ 16 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot 

umowy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za jakość dostarczonych materiałów, niezbędnych do 

prawidłowego wykonania robót budowlanych. 

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych w czasie trwania gwarancji lub rękojmi bez 

względu na wysokość związanych z tym kosztów. Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni od 

dnia ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą 

Zamawiającego, o ile czynniki niezależne od woli Wykonawcy uniemożliwiają mu usunięcie wad w pierwotnym 

terminie. 

4. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zlecić ich wykonanie innemu 

podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Zmiany umowy 

§ 17 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
2. Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w sto-

sunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: 

a) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających dochowanie wymogów 

technicznych i technologicznych, a mianowicie: wystąpienia opadów deszczu nawalnego, potwierdzonego 

pisemnie przez inspektora nadzoru, powodującego całkowite zalanie wykopów lub robót ziemnych, niskie 

temperatury poniżej minus 5 stopni w ciągu doby powodujące wstrzymanie lub przerwanie prowadzenia prac, 

opady śniegu powyżej 15 cm grubości pokrywy, a także skażeń  uniemożliwiających kontynuowanie umowy na 

przewidzianych w niej warunkach, w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych, przy 

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile występowały opisane warunki 

atmosferyczne powodujące ich wstrzymanie z tym, że każda okoliczność wymaga pisemnego potwierdzenia przez 

inspektora nadzoru (nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w okresie realizacji 

robót, które Wykonawca winien wziąć pod uwagę przy składaniu oferty –cykl pór roku) 
b) wystąpienie okoliczności siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć nadzwyczajne  wydarzenia i 

okoliczności, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, zewnętrzne, 

niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiły po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty 

terroryzmu, klęski żywiołowe, epidemie, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, 



str. 43 
 

c) zmiana będąca następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych 

przez prawo terminów wydawania przez te organy decyzji, zezwoleń, itp. 

d) żądanie wstrzymania robót skierowane do Wykonawcy przez Zamawiającego, inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub 

wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

e) udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia 

podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

( powodujących konieczność jego wydłużenia), 

2) Sposób i zakres wykonywania robót: 

a) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności 

istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 

b) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej np: wykonanie 

robót zamiennych, konieczność zastosowania innych rozwiązań materiałowych lub technicznych, 

niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu rzeczowego, 
c) zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. 

nadzoru budowlanego, 

3) Zmiany osobowe: 

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, wymienionych w § 4 ust. 3 

umowy, na inne osoby posiadające co najmniej równoważne kwalifikacje, które wymagane były przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

b)  zmiana osób na stanowisku inspektora nadzoru wymienionych w § 4 ust. 3 umowy  

4) Zmiany podwykonawców: 

a) zmiany podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych  

z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej do wyłącznej kompetencji 

Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia). 

b) zmiana podmiotu, który uczestniczy w realizacji części zamówienia jako podwykonawca, na którego 

potencjale opierał się Wykonawca składając ofertę, będzie możliwa, ale jedynie pod warunkiem, że nowy 

podmiot wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które wymagane były przez zamawiającego w 

ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4) Pozostałe zmiany: 

a) zmiana obowiązującej stawki VAT powodująca zmianę wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiający dopuszcza 

możliwość zwiększenia lub zmniejszenia  wynagrodzenia o kwotę równa różnicy w kwocie podatku zapłaconego 

przez Wykonawcę. 

b) zmiana w finansowaniu robót w poszczególnych okresach związana ze zmianą budżetu , otrzymaną dotacją, 

pożyczką lub innymi środkami z zewnątrz, 

c) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji stanowiącego załącznik do niniejszej 

umowy( jeżeli wymaga się ) 

3. Warunki wprowadzenia zmian: 

1) inicjowanie zmian – na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 
2) wniosek o dokonanie zmian zawiera: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany umowy, obliczenie kosztów 

zmiany, opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy 
3) pisemna zgoda obu stron umowy, 

4) forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Zmiana umowy w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 

§ 18 

1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, 

które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie Umowy. 

2. Strony Umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem 

COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. 
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3. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to 

wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia 

zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. 

4. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej: 

a) zakres proponowanej zmiany, 

b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

c) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę wynikającą z postanowień Umowy, 

d) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany 

Umowy. 

5. Dowodami, o których mowa w pkt. 4 lit. d powyżej, są wszelkie oświadczenia lub dokumenty, które 

uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 

a) oświadczenia lub dokumenty dotyczące nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za 

wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia, 

b) decyzje wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładające na wykonawcę 

obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, 

c) polecenia lub decyzje wydane przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady 

Ministrów, związane z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1–3 ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.), 

d) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów 

lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, 

e) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów lub sprzętu 

niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak w szczególności oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim 

(np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą), 

f) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają na termin 

realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń,  

g) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem 

Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

h) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin wykonania Umowy 

lub poszczególnych świadczeń, 

i) dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu lub terminu wykonania 

Umowy (np. oferty dostawców, usługodawców, dystrybutorów lub producentów sprzętu, lub innych podmiotów 

oferujących świadczenia, których nabycie stanie się niezbędne wskutek dokonania proponowanej zmiany), 

j) dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publiczno-prawnych, opłat 

administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą 

Umowy, 

k) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania Umowy. 

6. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest do 

wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie 

pierwotnego terminu jest niemożliwe. 

7. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może: 

a) zaakceptować wniosek o zmianę, 

b) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień 

wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, 

c) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, 

d) odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie. 

8. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg spotkania i jego 

ustalenia. 
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10. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania – w 

szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację Umowy – 

Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych 

zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii 

eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie 

jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w takim przypadku koszty 

opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany 

wynagrodzenia Umowy 

Odstąpienie od umowy 

§ 19 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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 kalendarzowych od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym wypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2) Jeżeli  Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 30 dni kalendarzowych od 

przekazania placu budowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3) Jeżeli Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni 

kalendarzowych, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia przez 30 dni kalendarzowych, odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru, pomimo wezwania Wykonawcy złożonego na piśmie. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy, poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od 

umowy. 

Przepisy końcowe 

§ 20 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 21 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający a jeden Wykonawca. 
 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 8b do SIWZ  

 

WZÓR - UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE   

NR ……………………. 
Zawarta w dniu ...............2020 roku w Kępnie pomiędzy: Powiatem Kępińskim z siedzibą:  

63-600 Kępno, ul. Kościuszki 5 zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu 

Kępińskiego, reprezentowany przez: 
1. Roberta Kieruzala - Starostę Kępińskiego  

2. Alicję Śniegocką - Wicestarostę Kępińskiego  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Marcina Trojaka  

a firmą:…………………………………………………………………………………. 

z siedzibą: ....................................................................................................................... 

zarejestrowaną pod numerem ......................................................................................... 

reprezentowaną przez: .................................................................................................... 
zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”, 
w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843) została zawarta umowa następującej treści: 
Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.    
Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie  ETAP II  

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy przedstawiają, stanowiące integralną część umowy: 
1) dokumentacja projektowa   

2) przedmiary robót,(element pomocniczy) 

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zwanej dalej STWiORB, 

4) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

5) oferta wykonawcy z załącznikami. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przedmiot umowy wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, 

wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, etyką zawodową oraz postanowieniami 

niniejszej umowy.. 
4.Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową oraz STWiORB roboty 

budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.  

5.Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 

będących przedmiotem Umowy.  

6.Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel 

posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. .  
Termin realizacji 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, 

z zastrzeżeniem § 3ust. 1. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się: do 31 maja 2021r.natomiast wykonanie odcinka 

od drogi krajowej nr 11 do dworca kolejowego PKP należy wykonać w terminie do 31 grudnia 2020 roku  
3. Za zakończenie przedmiotu umowy strony uznają datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru ostatecznego, obejmującego wszelkie czynności, których wykonanie w ramach 

niniejszej umowy ciąży na Wykonawcy, zgodnie z § 12 umowy niniejszej umowy. 
§ 3 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy. 
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2. Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca winien powiadomić strony uczestniczące w procesie uzgadniania 

projektu budowlanego o przystąpieniu do robót budowlanych.   
3. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do  

zagospodarowania terenu budowy. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy w od-

powiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 
2) pobranie dziennika budowy, 

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy, 

4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów związanych z 

wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 
Obowiązki Stron 

§ 4 

1. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru: 

1) branży budowlanej ( drogowej) w osobie: ………… jako koordynator wszystkich prac. 

2) branży sanitarnej w osobie……………. 

3) branży telekomunikacyjnej(teletechnicznej) w osobie …….. 

4) branży elektrycznej w osobie………….. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego koordynuje i zarządza realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego.  

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na postawie 

Umowy, kontroli jakości robót, ich wykonania, odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją 

projektowa, STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcję inspektora nadzoru 

inwestorskiego w ramach Prawa Budowlanego.  

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych zaroszonych osób. Ustala się 

następującą częstotliwość narad koordynacyjnych, (co najmniej raz w miesiącu w każdy pierwszy poniedziałek 

miesiąca, oraz na każde żądanie Zamawiającego ) 
5. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i 

zaawansowania robót w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót 

zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

6. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumenta-

cją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwe-

storskiego.  
7. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub 

przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót.  
8. Wykonawca ustanawia  

1) kierownika budowy branży budowlanej( drogowej)  w osobie: ………… 

2) kierownika robót budowlanych branży sanitarnej w osobie: ………. 

3) kierownika robót budowlanych branży telekomunikacyjnej (teletechnicznej) w osobie …… 

4) kierownika robót budowlanych branży elektrycznej w osobie: ………. 

9. Kierownik budowy jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 

22 ustawy – Prawo Budowlane. 

10. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

11. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 

koordynacyjnych. 

§ 5 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, 

Oferta i dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi Umowy poleceniami inspektora nadzoru 

inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 
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2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w 

szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za 

wybrane metody działań i bezpieczeństwa na terenie budowy. 

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe 

szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

4.Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  

5.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych do robót materiałów.  

6.Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach 

Umowy: 

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonywania dokumentacji powykonawczej, 

2) wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, 

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego 

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożli-

wienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
4) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót 

budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

5) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wy-

magania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,  
6) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonaw-

cę, 
7) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót, 

8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, 

oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 

9) utrzymywania porządku na terenie budowy, 

10) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, 

zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

11) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do 

wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w 

Umowie,  

12) dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 

13) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do 

udziału w realizacji Umowy. 

14) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót budowlanych służą-

cych realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć 
15) ubezpieczenia budowy. 

7. Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych 

znajdujących się na placu budowy i zapleczu placu budowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie placu budowy, strzec mienia 

znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

9. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych 

przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych 

miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 

prowizoryczne z terenu budowy.  

10. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez 

okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz 

minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do 

udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą Ustawą. 
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12. Roboty budowlane będące przedmiotem umowy powinny być wykonywane w taki sposób aby nie zakłócać w 

sposób nieuzasadniony ruchu na drogach, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 

13. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów 

inżynierskich prowadzących na Teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport 

lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do 

obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na Teren budowy i z 

Terenu budowy. 
14. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez Wy-

konawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego 

winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich. 

15. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 

Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt, polisy kontraktowej potwierdzającej, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizacji niniejszego przedmiotu 

umowy na czas realizacji przedmiotu umowy, na kwotę nie mniejszą niż wartość kontraktu, o której mowa w §10 

ust. 1. 
2. Niezależnie od polisy, o której mowa w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt, polisę 

od odpowiedzialności cywilnej – deliktową w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

3. Obowiązek zawarcia ubezpieczeń będzie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca najpóźniej w dniu 

przekazania terenu budowy przekaże Zamawiającemu polisy o których mowa w ust. 1 i 2 wraz z potwierdzeniem 

opłacenia składki. 

4. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej 

zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1) lit. d). 

5.W okresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio wykonujących prace na terenie budowy tj. w zakresie 

robót związanych Przebudową drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie – Etap II.  
6. Po zawarciu a przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od podpisania 

umowy zobowiązany jest, do przedłożenia Wykazu pracowników wykonujących w/w roboty budowlane oraz 

oświadczenia, że osoby te będą zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia. 

§ 7 
1. Obowiązek zapewnienia urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp, jak również ochrony 

mienia wykonawcy i ochrony przeciwpożarowej spoczywa na Wykonawcy. Prawidłowe oznakowanie i 

zabezpieczenie robót należy do Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku 

niezabezpieczenia bądź nienależytego zabezpieczenia terenu budowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt organizacji ruchu na czas budowy i uzyskać jego 

zatwierdzenie. 
4. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z 

zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem 

oznakowania po zakończeniu robót. 

5. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z 

dokumentacją projektowa i STWiORB. 

6.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych 

robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas 

wykonywania robót.  

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych . 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – 
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Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.) oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną. 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na 

żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy. 

5. Badania, pomiary o których mowa w ust.4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

6. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, pomiarów które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca 

obowiązany jest przeprowadzić te badania. 

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań, pomiarów okaże się, że zastosowane materiały, bądź 

wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę zaś, gdy wyniki 

badań, pomiarów wykażą, że materiał bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań, 

pomiarów obciążają Zamawiającego.  
8.Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 
1) dziennik budowy,  

2) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi, 
3) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 
9. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

1) projektu organizacji robót,  

2) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji( jeżeli się wymaga),  

3) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

3) informacji o wytwarzanych odpadach,  

4) programu zapewnienia jakości, 

5) dokumentacji powykonawczej( jeżeli zajdzie taka potrzeba). 

10. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspekto-

rowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

11. 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, 

12. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego pomieszczeń z których korzystano 

lub które uległy zniszczeniu podczas robót przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowie-

dzialność, w związku z realizacją Umowy. 
13. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, od-

zwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót 

oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom częściowym. 

15. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązy-

wania niniejszej Umowy. 

16 Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 2 

egzemplarzach, w terminie do dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.  

Zasady zatwierdzania umów o podwykonawstwo 

§ 9 

1.Przedmiot umowy zostanie wykonany przez wykonawcę oraz przez następujących podwykonawców, na 

zawarcie umów z którymi Wykonawca otrzymał zgodę Zamawiającego i w zakresie wskazanym poniżej: 

1) podwykonawca:……………………………zakres robót……………………………. 

                                    nazwa i adres podwykonawcy 
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2. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie 

działań, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia 

lub zaniedbania Wykonawcy. 

3. Wykonawca zawrze ze swoimi podwykonawcami umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Każdorazowa zamiana tych umów wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,  

w przypadku wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez 

podwykonawców, na zawarcie umów, z którymi Wykonawca nie uzyskał zgody Zamawiającego. 

5. Na zakres robot wykonany przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca. 

6. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez Podwykonawców na zasadach określonych w art. 647 

kodeksu cywilnego oraz zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843). 
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/ usługi/dostawy, które wykonuje przy pomocy 

Podwykonawców.  

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego, do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy i 

projektu jej zmian, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  o treści zgodnej z projektem umowy. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

10. Zamawiający w terminie 14 dni może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo oraz do projektu jej zmian, której  przedmiotem są roboty budowlane. 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

b) gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o Podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego.  

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane obowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo 

oraz jej zmiany, o której mowa w ust. 8 w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii ww. umowy 

może złożyć w formie pisemnej sprzeciw w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt a i b. Niezgłoszenie w 

formie pisemnej sprzeciwu do umowy i jej zmiany w ww. terminie uważa się za akceptację umowy i jej zmian 

przez Zamawiającego. 
13. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  z oryginałem: 

- kopii każdej zawartej umowy o Podwykonawstwo, 

-oraz kopii każdej zmiany umowy o Podwykonawstwo  

W terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jeśli wartość każdej z nich jest większa niż 50.000,00 zł brutto. 

14. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą, wymagana jest zgoda Zamawiającego 

i Wykonawcy. 

15. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty ( potwierdzenia dokonania przelewu 

bankowego i kopię faktury lub rachunku, stanowiącego podstawę do zapłaty) wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, za wykonane i odebrane roboty 

budowlane, dostawy i usługi.  

16. W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił Podwykonawcy 

/Podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się z płatnością 

http://www.umowy/
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wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności. cześć zatrzymanego wynagrodzenia nie 

będzie wyższa niż sporna kwota. 

17. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału Podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą 

wynagrodzenia złoży oświadczenie w tym zakresie.  

18. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez Podwykonawcę bądź dalszego 

Podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające  

uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawca a Podwykonawca bądź dalszym 

Podwykonawcą.  

19. Zmawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego  umowę o Podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku  uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niniejszego zamówienia. 

20. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 19 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi.  

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 19.Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 

dni od dnia doręczenia tej informacji. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający podejmie jedna z czynności określonych w art. 143 c ust.5 pkt.1,2,3 ustawy Pzp. 

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy o których mowa 

w ust. 19 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia  należnego Wykonawcy. W 

takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio 

Podwykonawcy  

25. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 19 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 

5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 

sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

26. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami a Podwykonawcy w umowach z dalszymi Podwykonawcami 

zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz żądania przedstawienia na każde jego wezwanie dowodów 

zapłaty należnego Podwykonawcom wynagrodzenia.  

Wynagrodzenie 

§ 10 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy za przedmiot umowy określa się na kwotę brutto 

…………………………(słownie:.......................) zgodnie z ofertą przetargową stanowiącą załącznik do umowy.   

2. Ustala się, że wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z 

podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  
3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. 

4. Strony postanawiają, ze rozliczenie za wykonane roboty określone w § 1ust.1 niniejszej umowy nastąpi czte-

roma(4-y) częściowymi fakturami, (3-y faktury częściowe i faktura końcowa), (faktury częściowe, wystawione na 

podstawie protokołu odbioru częściowego i faktura końcowa wystawiona na podstawie protokołu odbioru koń-

cowego). Wartość wystawionych faktur częściowych nie może przekroczyć 75% wartości wynagrodzenia,(kwota 

brutto faktycznie wykonanego przerobu 75% robót budowlanych), potwierdzonego częściowym protokołem od-

bioru).  
Natomiast wartość faktury końcowej powinna wynosić 25% wartości wynagrodzenia /oferty/.  
5. Podstawą sporządzenia protokołu częściowego odbioru robót jest kosztorys ofertowy Wykonawcy .   
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6. Rozliczenie końcowe za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną na podstawie protokołu 

odbioru końcowego robót potwierdzonego przez strony, nie zawierającego wad istotnych na kwotę ustaloną w 

dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę. Dołączone do 

faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone i zatwierdzone bez zastrzeżeń przez 

inspektowa nadzoru oraz przez Zamawiającego. 
7. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę, o których mowa w ust.4 załączone będzie zestawienie należności 

dla Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przedłożenia oświadczeń 

Podwykonawców o zapłacie na ich rzecz przez Wykonawcę wszelkich przysługujących im należności za 

wykonanie robot budowlanych w zakresie objętym dana faktura Wykonawcy. Brak takiego oświadczenia 

któregokolwiek z Podwykonawców uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty na rzecz Wykonawcy 

wynagrodzenia w części przysługującej Podwykonawcy, którego oświadczenia Wykonawca nie przedłożył do 

czasu przedłożenia tego oświadczenia. 

§ 11 

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 
2. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Zamawiającego 

bez zastrzeżeń spowodują naliczenia ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia po-

prawionych lub brakujących dokumentów. 
2. Płatnikiem jest: Powiat Kępiński w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, NIP 619-20-19-753 

§ 12 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego na podstawie pisemnego 

powiadomienia Zamawiającego wraz z przekazaniem odpowiednich dokumentów, o których mowa w ust. 7 
2. Komisyjny odbiór częściowy zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty 

zgłoszenia i potwierdzenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego wykonanych robót. 

3. Strony postanawiają, że zostanie spisany protokół z czynności odbioru częściowego, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.    

4. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: odbiór 

przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego. Postanowienia ust. 10 

stosuje się odpowiednio. 

5. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie zakres robót wymieniony w §.1 niniejszej 

umowy.  

6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na podstawie pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego. 

7. Do powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty: 
1) protokół odbiorów technicznych, branżowych atesty i certyfikaty na wbudowane materiały, (dokumenty spięte 

trwale i opatrzone spisem treści) 

2) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (szt 4) przedmiotu umowy (mapa przyjęta do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego i zatwierdzona przez Starostę Kępińskiego nie później niż w dniu zgłoszenia 

gotowości do odbioru końcowego,  
3) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia, obowiązującymi 

przepisami i Polskimi Normami, 

4) wypełniony dziennik budowy,  

5).protokół rozliczenia końcowego odebranych i zakończonych robót sporządzony przez Kierownika budowy i 

Inspektora nadzoru o sprawdzeniu wszystkich dokumentów odbiorowych wykazanych w kontrakcie/ 

umowie/podpisany przez  Wykonawcę, Inspektora i Inwestora.  

6) Całość dokumentów należy spiąć trwale i opatrzeć spisem treści  

7) dokonanie odbioru w PINB,   

8. W przypadku jakiegokolwiek braku dokumentów o których mowa w ust. 3, Zamawiający nie wyznaczy terminu 

odbioru końcowego i wezwie Wykonawcę do ich złożenia. 

9.Komisyjny odbiór przedmiotu umowy zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty 

zgłoszenia i potwierdzenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wykonanych robót. 
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10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

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

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

11. Strony postanawiają, że zostanie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

12. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: odbiór 

przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu 

dokumentacji powykonawczej. 

13. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono 

istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do 

czasu usunięcia tych wad. 

14. Za dzień odbioru uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wykonanych robót, 

jeżeli odbierane roboty przejdą odbiór pomyślnie. W takim przypadku protokół odbioru nosić będzie datę jego 

podpisania, z zaznaczeniem dnia odbioru jako dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 13 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego 

brutto za przedmiot umowy w następującej formie: ……… w wysokości ………(słownie  złotych: …………..). 
2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako 

gwarancję należytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1. zostanie zwrócone w terminach i na 

zasadach określonych w art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień publicznych: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 

b) 30% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone nie później niż  

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

Kary umowne 

§ 14 

1. Strony mogą naliczyć następujące kary umowne: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 

przedmiotu umowy, liczony od dnia, o którym mowa w §2 ust. 2 umowy, do dnia faktycznego odbioru robót, 

b) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu 

wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, liczonej od dnia ustalonego na wykonanie 

usunięcia wad, do dnia faktycznego odbioru, 

c) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy - za zawinione przerwanie przez 

Wykonawcę realizacji robót o których mowa w § 2 ust. 2, trwające powyżej 7 dni - za każdy następny rozpoczęty 

dzień przerwy w wykonywaniu robót, 

d) 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy,  

e) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień 

zwłoki,  

f) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w  

§ 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,  

g) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany w 

wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,  
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h) brak umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia  brutto 

określonego w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,  

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za opóźnienia w przekazaniu terenu budowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w§ 10 ust. 1 

umowy. 

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn lezących po stronie Zamawiającego w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy. Kara nie przysługuje, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn o których mowa w art. 145 ustawy Pzp. 

4) Za nieprzedłożenie dokumentów o których mowa w § 6 ust. 5 i 6 dot. zatrudnienia osób na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysoko-

ści kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 

o pracę za każdą osobę zatrudnioną na innych podstawach niż umowa o pracę. 
§ 15 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy, Zamawiający poniósł szkodę przewyższającą wartość kary umownej. 

Gwarancja jakości oraz rękojmia za wady 

§ 16 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot 

umowy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za jakość dostarczonych materiałów, niezbędnych do 

prawidłowego wykonania robót budowlanych. 

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych w czasie trwania gwarancji lub rękojmi bez 

względu na wysokość związanych z tym kosztów. Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni od 

dnia ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą 

Zamawiającego, o ile czynniki niezależne od woli Wykonawcy uniemożliwiają mu usunięcie wad w pierwotnym 

terminie. 

4. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zlecić ich wykonanie innemu 

podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Zmiany umowy 

§ 17 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
2. Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w sto-

sunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: 

a) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających dochowanie wymogów 

technicznych i technologicznych a mianowicie: wystąpienia opadów deszczu nawalnego, potwierdzonego 

pisemnie przez inspektora nadzoru, powodującego całkowite zalanie wykopów lub robót ziemnych, niskie 

temperatury poniżej minus 5 stopni w ciągu doby powodujące wstrzymanie lub przerwanie prowadzenia prac, 

opady śniegu powyżej 15 cm grubości pokrywy, a także skażeń  uniemożliwiających kontynuowanie umowy na 

przewidzianych w niej warunkach, w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych, przy 

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile występowały opisane warunki 

atmosferyczne powodujące ich wstrzymanie z tym, że każda okoliczność wymaga pisemnego potwierdzenia przez 

inspektora nadzoru (nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w okresie realizacji 

robót, które Wykonawca winien wziąć pod uwagę przy składaniu oferty –cykl pór roku). 
b) wystąpienie okoliczności siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć nadzwyczajne  wydarzenia i 

okoliczności, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, zewnętrzne, 

niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiły po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty 

terroryzmu, klęski żywiołowe, epidemie, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, 
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c) zmiana będąca następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych 

przez prawo terminów wydawania przez te organy decyzji, zezwoleń, itp. 

d) żądanie wstrzymania robót skierowane do Wykonawcy przez Zamawiającego, inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub 

wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

e) udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia 

podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

( powodujących konieczność jego wydłużenia), 

2) Sposób i zakres wykonywania robót: 

a) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności 

istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 

b) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej np: wykonanie 

robót zamiennych, konieczność zastosowania innych rozwiązań materiałowych lub technicznych, 

niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu rzeczowego, 
c) zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. 

nadzoru budowlanego, 

3) Zmiany osobowe: 

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, wymienionych w § 4 ust. 3 

umowy, na inne osoby posiadające co najmniej równoważne kwalifikacje, które wymagane były przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

b)  zmiana osób na stanowisku inspektora nadzoru wymienionych w § 4 ust. 3 umowy  

4) Zmiany podwykonawców: 

a) zmiany podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych  

z zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej do wyłącznej kompetencji 

Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia). 

b) zmiana podmiotu, który uczestniczy w realizacji części zamówienia jako podwykonawca, na którego 

potencjale opierał się Wykonawca składając ofertę, będzie możliwa, ale jedynie pod warunkiem, że nowy 

podmiot wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które wymagane były przez zamawiającego w 

ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2)  Pozostałe zmiany: 

a) zmiana obowiązującej stawki VAT powodująca zmianę wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiający dopuszcza 

możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równa różnicy w kwocie podatku zapłaconego 

przez Wykonawcę. 

b) zmiana w finansowaniu robót w poszczególnych okresach związana ze zmianą budżetu , otrzymaną dotacją, 

pożyczką lub innymi środkami z zewnątrz, 

c) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji stanowiącego załącznik do niniejszej 

umowy( jeżeli wymaga się ) 

3. Warunki wprowadzenia zmian: 

1) inicjowanie zmian – na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 

2) wniosek o dokonanie zmian zawiera: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany umowy, obliczenie kosztów 

zmiany, opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy 
3) pisemna zgoda obu stron umowy, 

4) forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Odstąpienie od umowy 

§ 18 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
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Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym wypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2) Jeżeli  Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 30 dni kalendarzowych od 

przekazania placu budowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3) Jeżeli Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni 

kalendarzowych, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia przez 30 dni kalendarzowych, odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru, pomimo wezwania Wykonawcy złożonego na piśmie. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy, poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od 

umowy. 

Przepisy końcowe 

§ 19 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 20 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający a jeden Wykonawca. 
 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


