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Instrukcja dla Wykonawców 

§ I. Zamawiający 

1. Zamawiający: Gmina Koniecpol, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy. 
2. Adres Zamawiającego: 42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A, telefon /34/3551-881, faks /34/3551-756,  
3. Strona internetowa: www.bip.koniecpol.pl 
4. Adres e-mail: umig@koniecpol.pl 
5. Godziny pracy: pn.-śr. 7.30-15.30, czw. 7.30-17.00, pt. 7.30-14.00 

§ II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5.225.000 Euro 
oraz art. 10 ust. 1, 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej 
ma na celu komisyjne wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawcę robót budowlanych pn.„ Budowa wodociągów w 
Gminie Koniecpol. Etap II:  Budowa sieci wodociągowej  z przyłączami w miejscowościach Dąbrowa, Wólka, Kuźnica 
Grodziska, Załęże, Oblasy”. Postępowanie znak: AO.ZP/5/05/2016". 

2. Podstawa prawna opracowania SIWZ: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2015, poz. 2164 z późn. zm.) 

2) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2016 .poz. 380  .), 

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2016 .290 .),  

4) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U.2015 poz.184 Ustawa z 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003, Nr153 poz.1503 z późn. zm). 

§ III. Definicje użyte w specyfikacji i informacje ogólne. 

1. „Zamawiający” – Gmina Koniecpol reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy. 

2. „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji oraz wskazanych powyżej 
przepisów prawa. 

3. „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. „Ustawa Pzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

5. „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne określone w art. 2 pkt 13) ustawy Pzp, którego przedmiot został 
opisany w SIWZ oraz załącznikach. 

6. ”Wykonawca” – podmiot określony w art. 2 pkt 11) ustawy Pzp, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złożył ofertę na 
wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 

§ IV. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na "Budowie wodociągów w Gminie Koniecpol. Etap 
II: Budowa sieci wodociągowej  z przyłączami w miejscowościach Dąbrowa, Wólka, Kuźnica Grodziska, Załęże, Oblasy". 
Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „obiektem” lub „przedmiotem zamówienia”. 

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie : 

- Sieć wodociągowa  z rur PE PN10 Ø 160 x 9,6 mm SDR 17 o długości: 7. 786,70 m. 

- Sieć wodociągowa z rur PE PN10 Ø 125 x 7,4 mm SDR 17 o długości: 4.038,20 m 

- Zasuwa sieciowa z obudową Ø 150 mm    -   9 kpl. 

- Hydranty p. poż. Ø 80 mm z zasuwa i obudową ( nadziemne) – 59 kpl. 

- Rura przeciskowa stalowa Ø 320 mm o długości łącznej : 235,00 m 

- Rura przeciskowa stalowa Ø 250 mm o długości łącznej: 57,00 m 

- Rury osłonowa stalowe Ø 200 mm o długości łącznej : 16,00m 

- Studnia wodomierzowa: 4 kpl. 

- Roboty związane z odtworzeniem nawierzchni. 

- Przyłącza wodociągowe (domowe):  234 szt. o długości: 5.206,00 m w tym: 

 przyłącza z rur PE Ø 40 mm o długości: 5.028,70 m 

 przyłącza z rur PE Ø 50 mm o długości: 175,00 m  

 przyłącza z rur PE Ø 63 mm io długości: 2,30 m 

 studnie wodomierzowe  PE Ø 1000 mm -  55szt. 

 zestawy wodomierzowe Ø 20 mm -  234 kpl. 

 zawory antyskażeniowe Ø 20 mm  - 234 kpl. 
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 zasuwa z obudową Ø 50 mm ze skrzynką uliczną -  234 kpl. 

 rury osłonowe  stalowe Ø 100 mm (przewierty) – 467,5  

 roboty związane z odtworzeniem nawierzchni 

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, prób, badań, sprawdzeń w tym badań zagęszczenia gruntu w pasie  

  dróg. 

- Wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy wodociągu. 

- Uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego niezbędnego na czas budowy wodociągu. 

- Uzyskanie w imieniu zamawiającego zezwolenia na użytkowanie sieci wodociągowej.  

Uwaga:. trasa sieci wodociągowej przebiegać będzie w drogach powiatowych, drogach gminnych, oraz w działkach prywatnych. 
Zasilanie wodociągu z projektowanego ujęcia wody w m. Rudniki poprzez sieć wodociągową będącą obecnie na etapie 
projektowania 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarach robót, SIWZ, wzorze umowy wraz z 
załącznikami. 

4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką 
budowlaną, oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi na wykonane prace oraz zastosowane 
materiały. Podstawą sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w 
trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiary robót stanowią tylko materiał pomocniczy.  

5. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 45231300-8, 45100000-8. 

6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane. 

7. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań 
równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, że 
zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją projektową, STWiORB, przedmiarach, zapewnią uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarach, SIWZ oraz będą 
zgodne pod względem: 

1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje 

itd.), 
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 
6) standardów emisyjnych, 
7) izolacyjności cieplnej, 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego, 

8. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy 
podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na 
zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypełniając wzór nr 6 - jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. 

§ V. Termin wykonania zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy. 
2.    Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia - do dnia 30.11.2016r. Jest to termin zakończenia prac w terenie stanowiący 

datę podpisania protokołu odbioru końcowego. 

§ VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą: 
1) Spełniają warunek określony w art. 22 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:  
W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym 
mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2) Spełniają warunek określony w art.22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia:  

dla uznania że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, 
iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu 
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składania ofert wykonał, co najmniej 1 zadanie o wartości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł brutto odpowiadające swoim 
rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty i miejsca 
wykonania. Wykonawca złoży także oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania 
zamówienia. Ocena spełniania warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę 
wypełnionego formularza „Doświadczenie wykonawcy”, zgodnie z wzorem nr 3 do SIWZ, (o którym mowa w §VII ust.1 pkt.5) 
SIWZ) oraz złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2), SIWZ, 
że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Do wzmiankowanego Formularza (wzór nr 3) 
należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, 
że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek. 

3) Spełniają warunek określony w art.22 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

3.1) potencjał techniczny: dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania do dyspozycji potencjału technicznego 
zamawiający żąda, by wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w 
§VII ust.1 pkt.2) SIWZ, że dysponuje potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania 
warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w § VII ust.1 pkt.2) SIWZ. 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

3.2) potencjał kadrowy: dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej 
następującymi osobami: 
a) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej sanitarnej pełniący jednocześnie rolę kierownika budowy. 

Minimalne wymagania:  
- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające 
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają 
uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia, 

oraz złoży oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ, że 
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego 
przez Wykonawcę wzoru nr 4 do SIWZ, o którym mowa w § VII ust. 1 pkt.6) SIWZ oraz złożonego oświadczenia o 
spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ. Zamawiający określając wymogi 
dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane 
obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z 
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka 
polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także 
zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia 
stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza 
winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w 
tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia muszą wykazać, że co najmniej jeden z nich lub albo wszyscy łącznie spełniają w/w warunek. 

4) Spełniają warunek określony w art. 22 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zapewniającej wykonanie Zamówienia:  

W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia dla uznania, 
że wykonawca spełnia warunek Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z 
wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ, że znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie Zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego 
w § VII ust.1 pkt 2) SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

w zakresie warunku wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 
ust.1 i 2 pkt 5) ustawy Pzp Zamawiający żąda by wykonawca nie później niż na dzień składania ofert wykazał brak podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie 
załączonego przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w § VII ust. 1 pkt 4) SIWZ, złożonego oświadczenia zgodnie z 
wzorem nr 2a, o którym mowa w §VII ust. 1 pkt 3) SIWZ oraz w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Pzp na podstawie dokumentu lub 
oświadczenia o którym mowa w §VII ust. 1 pkt 7) SIWZ. 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia , 
zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w 
trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wyżej wymienione pisemne zobowiązania innych 
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podmiotów należy do oferty załączyć w oryginale. Z treści powyższego zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub 
innego dokumentu potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w 
szczególności:  
1) kto jest podmiotem przyjmującym zasoby,  
2) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu 
3) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 
4) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem,  
5) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.  

3. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Pzp wykonawców, w stosunku do których zamawiający 
wykaże zaistnienie przesłanek wymienionych w tym przepisie. 

§ VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia następujących oświadczeń lub dokumentów stanowiących ofertę, w 
kolejności j.n. 

1) Wypełniony formularz cenowy (wg wzoru nr 1), 

2) Podpisane oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (wg 
wzoru nr 2), 

3) Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo 
zamówień publicznych (wg wzoru nr 2a).  

4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

5) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zgodnie z wzorem nr 3 

5.1) W wykazie należy umieścić najważniejsze roboty. Za najważniejsze roboty uznaje się roboty niezbędne do wykazania 
spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. co najmniej 1 zadanie wartości nie mniejszej niż 
3.000.000,00 zł brutto. 

5.2) Dowodami, o których mowa wyżej są: 

a) poświadczenie, 

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia. 

5.3) W przypadku gdy zamawiający (Gmina Koniecpol) jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie robót 
zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy roboty te 
zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

5.4) W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz robót lub dowody potwierdzające czy roboty zostały wykonane należycie, 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, budzą wątpliwości zamawiającego, zamawiający może 
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane, o przedłożenie dodatkowych 
informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 

6) Wykaz osób, 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, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru nr 4 

7) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, tj. w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,  albo informację, o tym, że wykonawca nie należy do 
grupy kapitałowej - zgodnie z wzorem nr 5. 

8) Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca 
powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wypełniając wzór nr 6 - jeżeli wykonawca przewiduje udział 
podwykonawców. 

9) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba 
upoważniona. 
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2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których 
mowa w § VII ust. 1 pkt 4) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert 
3. 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 § VII ust. 1 pkt. 4) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym 
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, z zachowaniem terminów ich wystawienia, o których 
mowa w §VII ust.1 pkt. 4). 

4. Dokumenty i oświadczenia określone w §VII ust. 1 pkt 2), 5), 6) SIWZ są to dokumenty składane na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. 

5. Dokumenty i oświadczenia określone w §VII ust.1 pkt 3), 4), 7) są to dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw 
do wykluczenia z postępowania.  

6. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w §VII ust. 1 pkt 1), 8), 9) są to inne oświadczenia i dokumenty, pełnomocnictwa 
wymagane w postępowaniu. 

7. Spełnianie wymaganych warunków, opisanych powyżej, będzie dokonywane na podstawie treści wymaganych oświadczeń i 
dokumentów, o których mowa w §VII SIWZ, na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia” wymaganego warunku. 

§ VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów 

1. Znak Postępowania: AO.ZP/5/05/2016. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym 
znakiem. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka korespondencja (oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postępowaniu Zamawiającym i każdym z Wykonawców jest jawna i prowadzona w 
sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawców, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w przetargu 
z zachowaniem tajności źródła pytania. 

3. Zamawiający preferuje składanie Korespondencji za pomocą: pisemnie, faksem na numer /34/ 3551-756 lub na adres e-mail: 

zamowieniapubliczne@koniecpol.pl, listownie (na wskazany w § I SIWZ adres tj. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol, ul. 

Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol).Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. Jeżeli zamawiający lub wykonawca 
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczający uważa się podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie 
faksów lub poczty elektronicznej. W przypadku nie potwierdzenia przez wykonawcę odbioru w ciągu 2 dni od dnia nadania 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną zamawiający do celów dowodowych posłuży 
się prawidłowym raportem nadania danych lub prawidłowego dokonania transmisji danych. 

4. Do oświadczeń, dokumentów oraz pełnomocnictw uzupełnianych na podstawie art.26 ust.3 ustawy stosuję się formę określoną w 
§7 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Nie istnieje zatem 
możliwość uzupełnienia w/w dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej bez 
opatrzenia przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pośrednictwem ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest 
zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 
pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj.: 19.05.2016r. 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. 

6. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływy na bieg terminu składania wniosków, zapytań do 
SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp). 

7. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków 
zamówienia bez podawania źródła pytania oraz umieści treść odpowiedzi na stronie  Zamawiającego www.bip.koniecpol.pl. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć 
treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składnia ofert zmienić treść niniejszej 
specyfikacji zawiadamiając o tym pisemnie wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści treść odpowiedzi na 
stronie Zamawiającego www.bip.koniecpol.pl.  

10. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający 
niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja 
jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający zamieści tę informację na tej stronie. 

mailto:przetargi@umilawa.pl
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11. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 
1) Henryk Idziak - w zakresie przedmiotu zamówienia,  
2) Dorota Jakubowska - w zakresie procedury prawa zamówień publicznych,  

12. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń, pełnomocnictw lub dokumentów, o 
których mowa w §VII ust.1, którzy złożyli te dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa, ale zawierają błędy, do ich uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich wezwania oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia, dokumenty, pełnomocnictwa powinny potwierdzać spełnianie 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez usługi wymagań określonych w przez Zamawiającego 
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy Pzp. 

§ IX. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: 50.000,00 zł. w terminie do dnia 
27.05.2016r. do godz. 10.00. 

2. Wadium może być wniesione w następującej formie: 
1) Pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Koniecpol nr 62 8276 0003 2000 0000 0635 0014, o 

uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data uznania rachunku bankowego 
Zamawiającego - tj. data wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, 
jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie 
wadium. 

2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie 
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym  

3) Gwarancji bankowej 
4) Gwarancji ubezpieczeniowej  
5) 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. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 
3. W zależności od wybranej formy wadium (ust.2 pkt 2-5) – zaleca się kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium 

dołączyć do oferty, a oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kasie zamawiającego pok.11 (w godz. pracy Urzędu). W 
przypadku braku możliwości dostarczenia oryginału do kasy zamawiającego, oryginał dokumentu należy umieścić w kopercie 
wraz z ofertą.  

4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi 
(pod rygorem wykluczenia wykonawcy): 
1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Koniecpol  
2) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ), 
3) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), 
4) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ), 
5) musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności 

wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp tj. być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde 
żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach: 
1) gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;  
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; 

(art. 46 ust.5 ustawy pzp) 
6) być gwarancją nie odwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku gdy 

wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało 
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej (art.46 ust.4a ustawy pzp). 

7) Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być 
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem 
imienia i nazwiska). 

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  
6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.  
7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie 

wykluczony z przedmiotowego postępowania.  
8. Zwrot wadium: 

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza; 

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu 
umowy w sprawie niniejszego zamówienia; 

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 
ofert; 

4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 
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bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr 
rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. 

9. Utrata wadium: 
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 

ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 
1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej; 

2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

10. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym paragrafie dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia 
nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 

11. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy wykonawców, którzy nie wniosą wadium w określonym 
terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o 
której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. 

§ X. Termin związania ofertą  

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca związany jest ofertą 30 dni od daty upływu terminu składnia ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego 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 zgodny na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 
jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia wadium 
lub jego przedłużenie dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 

6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

§ XI. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Warunki formalne sporządzenia oferty: 

1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z 
wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

2) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 
postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z 
przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, spięta lub 
zszyta w sposób uniemożliwiający jej rozpięcie (zdekompletowanie). Każdy dokument składający się na ofertę musi być 
czytelny. 

4) Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki 
należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  

5) Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, podczas oceny ofert 
Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język polski, będzie 
podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 
polskojęzyczna jest wiążąca. 

6) Oferta (formularz oferty, oświadczenia, dokumenty, wykazy, o których mowa w SIWZ) musi być podpisana przez wykonawcę, 
tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 
osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie 
pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 
Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 
Ewentualne poprawki (w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie 
korektorem etc.) w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie 
poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opisane i parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 
pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby 
podpisującej. 
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7) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku 
składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Z tym, że oświadczenia, o których mowa w 
§VII ust.1 pkt 1), 2), 7), 8) SIWZ muszą być złożone w formie oryginału. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w §VII 
ust.1 pkt 3) - 6) SIWZ muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę. Pełnomocnictwo, o którym mowa w §VII ust. 1 pkt 9) SIWZ, musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone 
w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na 
dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy wykonawcy, według zasad, o których mowa w pkt 6) oraz klauzula „za 
zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą 
stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie 
poświadczanych stron. 

8) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na 
zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
te podmioty. 

9) Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od 
numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym Wykonawca może: 

 nie numerować czystych stron. 

10) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

11) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” i 
dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielenie spięte. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem przez tajemnicę 
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu 
zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

12) Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w 
jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 
warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość 
gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

13) W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na 
podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały 
udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp 

14) Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

15) Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 

16) Wszystkie załączniki do niniejszej Specyfikacji stanowią jej integralną część.  

17) Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego będą odnotowane na kopercie jako oficjalny termin złożenia oferty. 

18) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz 
zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych 
kopertach oznakowanych w sposób następujący: 
a) koperta zewnętrzna - oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana: Gmina Koniecpol, reprezentowana przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol, Oferta w postępowaniu AO.ZP/5/05/2016 
na „Budowę wodociągów w Gminie Koniecpol. Etap II:  Budowa sieci wodociągowej  z przyłączami w 
miejscowościach Dąbrowa, Wólka, Kuźnica Grodziska, Załęże, Oblasy”- nie otwierać przed terminem otwarcia 
ofert tj. 27.05.2016 godz. 10.15. 

b) koperta wewnętrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnętrzna.  
c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych warunków. 

19) Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie tej części zamówienia, której Wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom. 

20) Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i oświadczenia określone w § VII ust. 1 SIWZ. 
21) W razie wątpliwości za prawo właściwe dla postępowania i związanych z nim dokumentów uważa się prawo polskie z 

uwzględnieniem Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 
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2. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert, pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert: 
a) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej 

kopercie zaadresowanej jak w § XI ust. 1 pkt 18) lit. a) z dopiskiem „wycofanie”. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” 
będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze 
złożonymi ofertami. 

b) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj 
tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych 
dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w 
zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak § XI ust. 1 pkt 18) lit. a) i b), przy czym koperta 
zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiana”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone 
do oferty. 

2) Wykonawca nie może wprowadzić zmiany do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 
3) Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwłocznie. 
 

3. Oferty wspólne 

1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający 
ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego 
umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą 
zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument 
pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja będzie 
prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.  

2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1) musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. 
3) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi 

sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 
4) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców , powinna spełniać następujące wymagania: 

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Pzp, o którym mowa w §VII 
ust. 1 pkt.2) SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą złożyć jako: 
- Oświadczenie podpisane przez lidera (pełnomocnika) lub 
- Oświadczenie (jeden druk) podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 
b) Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ i zawierać wszystkie wymagane  

w § VII oświadczenia i dokumenty, 
c) Dokumenty i oświadczenia, dotyczące własnej firmy wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o 

których mowa w §VII ust.1 pkt 3), 4), 7) - składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej 
firmy; 

d) Dokumenty wspólne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jeżeli są wymagane w SIWZ) składa pełnomocnik 
wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, 

e) Wadium, (jeżeli jest wymagane w SIWZ) może wnieść jeden z wykonawców występujących wspólnie lub może być 
wystawione na wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 

5) Oferta składana przez spółkę cywilną, niezależnie od kompletu dokumentów składanych przez spółkę winna zawierać 
dodatkowo od poszczególnych wspólników spółki cywilnej następujące dokumenty i oświadczenia: dokument i 
oświadczenia, o których mowa w §VII ust.1 pkt 3), 4), 7) SIWZ: 
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - złożone przez 

każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu ( dla osób prowadzących działalność gospodarczą pod 
nazwą określoną w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - „Firma przedsiębiorcy”). W przypadku, 
gdy wspólnikiem spółki cywilnej jest spółka kapitałowa – oświadczenie w imieniu spółki kapitałowej składają osoby 
upoważnione do reprezentacji spółki. 

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy - przez każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu. 

c) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, tj. w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację, o tym, że wykonawca 
nie należy do grupy kapitałowej - przez każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu (osoby 
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą określoną w centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej - „Firma przedsiębiorcy”), 

6) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek 
przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum (list intencyjny), zawierającą, co najmniej: 
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a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację 
przedmiotu zamówienia, 

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania 

rękojmi. 
7) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są: 

a) do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

b) spełniać warunki wymienione w § VI niniejszej SIWZ; 
c) do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia; 
d) do solidarnej odpowiedzialności za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania.  

§ XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol, w 
pokoju 15 a (KANCELARIA) w terminie do dnia 27.05.2016r. do godziny 10.00.  

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim 
oznakowana została oferta. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w 
miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty można składać od poniedziałku do 
piątku w godzinach pracy Zamawiającego określonych w § I ust. 5 SIWZ. 

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp). 
4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol, w 

pokoju nr 15 w dniu 27.05.2016r. o godz. 10.15. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
6. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców i ceny ofertowe oraz inne informacje, które 

Zamawiający może podać zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. 
7. W toku badania ofert Zamawiający dokona badania ważności ofert w celu stwierdzenia liczby ważnych ofert. W przypadku, gdyby 

wpłynęła mniej niż jedna ważna oferta, przetarg zostanie unieważniony. 
8. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, 

zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek zawierający informacje przewidziane w 
art. 86 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych. 

9. Koperty oznaczone „Wycofane” zostaną odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwarte. 
10. W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził 

zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 
11. Zamawiający dokona badania ofert. Oferty, które nie będą spełniać wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

naruszą zasady ustawy zostaną przez Zamawiającego odrzucone. Odrzucenie oferty nastąpi zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 
ustawy Pzp 

12. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych przez nich ofert. 

13. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny. 

14. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się o 
udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 

15. Poprawianie omyłek nastąpi w sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie - Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd 

pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w 
jaki sposób winna być ona naprawiona; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, które w szczególności poprawia w następujący sposób:  
a) w przypadku mnożenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:  

- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawcę oraz liczby 
jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, 

- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, 
który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego, 

- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje 
się, że prawidłowo podano cenę obliczoną w formularzu cenowym;  

b)  w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część:  
- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia, 
- jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie, 
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny.  

c) Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 15 pkt.2) uwzględnia konsekwencje rachunkowe 
dokonanych poprawek; 

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty - przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć omyłki, w odniesieniu do których, czynności ich poprawy 
Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności. 
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– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona  
4) Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa  

w ust. 15 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie 
uznana za skuteczną. 

§ XIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty  

1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu wyrażoną w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą 
prowadzone będą w PLN. 

2. Cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienną do zakończenia realizacji robót) zgodnie z 
ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016 .380 ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 KC. Cena 
całkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceną ustaloną w oparciu o przekazaną przez 
Zamawiającego dokumentację projektową, STWiORB oraz dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. W związku z sytuacją określoną w ust.2 cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu 
przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, jak również w dokumentacji tej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia 
zapewniającego przekazanie obiektu do użytkowania. Będą to w szczególności koszty, które musi zawierać cena oferty 
(koszty te należy uwzględnić kosztach cen jednostkowych robót budowlanych):  

1) robót przygotowawczych, demontażowych, wykończeniowych, porządkowych, zorganizowania i zagospodarowania placu 
budowy, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu nadmiaru gruzu, wymiany podłoża, zagęszczenia gruntu, 
ewentualnego pompowania wody, inflacji,  

2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)  
3) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,  
4) zajęcia ulic, placów, chodników,  
5) koszty wycinki drzew, i karp drewno uzyskane z wycinki stanowi własność wykonawcy. 
6) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla osób i pojazdów użytkujących drogę,  
7) koszty wykonania zaprojektowania i wykonania organizacji ruchu w czasie realizacji zamówienia. 
8) zakwaterowanie łącznie z częścią socjalną i sanitarną,  
9) koszty składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci,  
10) koszty związane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych wynikających z lokalizacji 

terenu budowy,  
11) koszty rozbiórki istniejących budynków i obiektów,  
12) koszty wynikające z utrudnień lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do składowania materiałów budowlanych),  
13) koszty bieżące eksploatacji i utrzymania sieci wod. – kan., elektrycznej, ogrzewania, dróg,  
14) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urządzeń podziemnych w obrębie placu budowy i wykonywanych robót,  
15) wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy,  
16) wykonanie pełnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejących obiektów placu budowy, 
17) wykonania projektów organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji palcu budowy.  
18) koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zamówienia,  
19) bieżących napraw dróg dojazdowych oraz dróg przez które zostanie wyznaczony objazd jeżeli występuje.  
20) koszty obsługi geodezyjnej, 
21) wykonanie geodezyjnego- wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej, 
22) koszty związane z odbiorami robót wykonanych robót, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, 
23) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji 

odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,  
24) koszty pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w 

STWiORB. 
4. Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

Dz.U.2011.177.1054  z późn. zm). 

5. Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacją projektową, z 
wyłączeniem monitoringu środowiskowego. Przez dokumentację projektową zamawiający rozumie dokumentację projektową, o 
której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) . Dokumentacja ta stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 

6. Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla Wykonawcy 
(zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, o którym mowa w ust.5 niniejszego paragrafu). W przypadku 
rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową lub/i STWIORB należy wycenić elementy zgodnie z 
zapisem dokumentacji projektowej i STWiORB. 

7. Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w §XV ust. 6 pkt.2) SIWZ oraz ostateczna cena oferty 
muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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8. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy nie mają obowiązku 
naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania 
wykonawców, uwzględniają w cenie oferty podatek, który ma obowiązek zapłacić zamawiający. 

9. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 
5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć 
się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. 

10. Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym. 

11. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. 

12. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do 
każdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego wykonawcy kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego 
metodą szczegółową od wykonawców, których oferty mogą zawierać rażąco niską cenę. 

13. Wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, powinny być doliczone do stawek, 
cen i ostatecznej ceny oferty złożonej przez wykonawcę. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług 
niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towarów i usług oraz podatku akcyzowego jest równoznaczne z błędnym 
obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp). 

14. Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca. 

15. Należy przewidzieć cały przebieg robót budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca 
winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej. 

16. Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie niniejszej SIWZ wraz z 
wszystkimi załącznikami, jest ceną ryczałtową niezmienną do końca realizacji zadania i nie podlega waloryzacji za wyjątkiem 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

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

a) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym wykonawcę. 

b) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w ust. 3.  

c) W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie 
następujących kryteriów: 

 
 

l.p. Opis kryteriów oceny Waga 

1 Cena  96 % 

2 Okres gwarancji i rękojmi 4% 

 
d) Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru: 

                                 Co  

1) Cp = --------- x 96 pkt 

  Cb  

 
Cp- ilość punktów badanej ceny oferty 
Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach 
Cb - cena oferty badanej 

 
2) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami 

prawa i podana w „Formularzu cenowym” (wzór nr 1) pkt. 1.  

e) Punkty za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” (waga 4%) - (Og) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem: 

1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty 
budowlane oraz urządzenia zamontowane lub dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przedstawionego 
przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny okres (termin) gwarancji i rękojmi wynosi 3 lata wg poniższego wzoru: 

a) 3 lata gwarancji i rękojmi - 0 punktów, 

b) 4 lata gwarancji i rękojmi - 2 punkty, 

c) 5 lat gwarancji i rękojmi oraz więcej - 4 punkty, 
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2) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularza Ofertowego (Wzór nr 1 do SIWZ). W 
przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 2 Formularza Ofertowego (wzór nr 1) okresu gwarancji i rękojmi, 
zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny  okres (termin) gwarancji i rękojmi tj. 3 lata.  

3) Oferta z okresem 5 lat i więcej, gwarancji i rękojmi otrzyma maksymalną ilość punktów. 

f) Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z 
największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:  

Po = Cp+Og, gdzie: 

Po - suma punktów uzyskana przez ofertę  

Cp - ilośc punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena” 

Og - ilośc punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” 

g) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans 
kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 

h) Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego 
miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to 
parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się 
w górę. 

§ XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz 
niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium 
wyboru. 

2. O wykluczeniu Wykonawcy(ów), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty informacje, 
o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy Pzp oraz zamieści informacje, określone w art. 92 ust.1 pkt 1) (informację o 
wyborze oferty najkorzystniejszej) na własnej stronie internetowej www.bip.koniecpol.pl oraz w swojej siedzibie na „tablicy 
ogłoszeń”. 

4. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed upływem terminu 
związania ofertą, nie wcześniej niż w 6 dniu od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku, 
gdy zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp oraz § VIII ust. 1 – 4 SIWZ w lub 11 dniu, 
jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób. 

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.  

6. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty pod rygorem 
nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:  

1) kopie uprawnień budowlanych, zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis 
na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dla osób, o których mowa w specyfikacji i które będą pełnić funkcję 
kierowników robót (w przypadku podmiotów krajowych, dla podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne, jeżeli w 
danym kraju ustawy nakładają na niego taki obowiązek). 

2) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 

18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Elementy cenotwórcze przyjęte do 

kosztorysowania, tj.: 

a) stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/,    

b) wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/, 

c) wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, 

d) wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów w % liczony od wartości materiałów /M/. 
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy, - zestawienie sporządzone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego 

przedstawiające:  

a) układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia oraz przedmiotu i zakresu 
wszystkich etapów robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy oraz  

b) zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z zakończeniem i odbiorem 
poszczególnych etapów robót, przygotowany w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację robót oraz 
poszczególnych ich etapów, a Zamawiającemu umożliwiające bieżącą weryfikację postępu robót. Zatwierdzony przez 
Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić będzie załącznik nr 2 do umowy. Harmonogram rzeczowo-
finansowy może podlegać aktualizacji w toku wykonywania Umowy 
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4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu 
umowę regulującą współpracę tych wykonawców (umowę konsorcjum). 

§ XVI. Wizja miejsca realizacji zadania. 

Zleceniodawca nie wymaga wizji miejsca realizacji zadania.  

§ XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot 
zamówienia. 

2. Zabezpieczenie wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek lub dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp tj.:  

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest 

zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) 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  

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach przewidzianych w art. 

148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.  

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 

terytorialnego; 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze 

zastawów. 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o nr 62 
8276 0003 2000 0000 0635 0014. 

5.  Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie się znajdowało na koncie depozytowym Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny być one wystawione na okres 
obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. 

7. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania 
robót budowlanych.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie 
wykonane. 

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie później niż w 15 dniu od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady. 

§ XVIII. Środki ochrony prawnej. 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o które mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Prezes Krajowej Izby 
odwoławczej ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, do której jest zobowiązany na 
podstawie ustawy lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie podlega przepisom art. 
180-198 ustawy Pzp. 

3. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,  

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

4. Odwołanie powinno wykazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, które zarzuca się niezgodność z przepisami 
ustawy, zawierać musi zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wykazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z 
jego treścią przed upływem tego terminu. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.557967:part=a6%28b%29u5p2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1239114:part=a148u2p3:nr=1&full=1
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7. Wykonawca może w terminie przewidziany do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami 
ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany dla tej czynności w ustawie.  

8. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie wnosi się: 

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli 
zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób. 

2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej 

3) wobec innych czynności niż określone w ust. 8 pkt 1) i 2) SIWZ w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. 

4) W przypadku, gdy mimo obowiązku zamawiający nie przesłał zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,  

b) 1 miesiąca, jeżeli zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu 
ogłoszenia przez Izbę orzeczenia 

10. Kopię odwołania zamawiający przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania innym wykonawcom 
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do 
postępowania odwoławczego 

11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, 
wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie.  

12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają 
interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.  

13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia 
rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu 
albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji 
nie przysługuje skarga.  

14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami 
strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, 
który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. 6. Odwołujący oraz wykonawca wezwany nie mogą następnie 
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na 
podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp 

15. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. 

16. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:  

1) nie zawiera braków formalnych;  

2) uiszczono wpis.  

17. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.  

18. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o 
których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy Pzp, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa 
odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia 
wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią 
przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę. 

19. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne 
rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą 
takich samych czynności zamawiającego. 

20. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu 
(zgodnie z przepisami art. 198a -198g ustawy Pzp) 

21. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. 
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22. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie 
jej odpis przeciwnikowi skargi. 

23. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi właściwemu w terminie 7 dni od dnia jej 
otrzymania. 

24. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego 
orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia w 
całości lub w części. 

25. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się zgodnie z art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ XIX. Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

§ XX. Umowa ramowa  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

§ XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp. 

§ XXII. Opis i warunki oferty wariantowej 

Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

§ XXIII. Poczta elektroniczna, strona internetowa Zamawiającego 

1. Strona internetowa jest stroną własną zamawiającego i ma następujący adres: www.bip.koniecpol.pl.  
2. Adres poczty elektronicznej, na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje: 

zamowieniapubliczne@koniecpol.pl. 
3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania związane z postępowaniem będą ukazywały się na stronie internetowej 

Zamawiającego pod adresem www.bip.koniecpol.pl. 

§ XXIV. Rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą oraz informacja o zaliczkach 

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych. 
2. Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

§ XXV. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej. 

§ XXVI. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 
Pzp. 

§ XXVII. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp 

Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 
ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie. 

§ XXVIII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia: 

Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, o 
których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,  

§ XXIX. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 
zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1. Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
szczególności w następujących przypadkach: 
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych  

w §8 ust. 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,  
2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w §8 ust.9 wzoru umowy stanowiącego 

załącznik nr 3 do SIWZ,  
3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w całości 

lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio 
przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez ………. (podmiot 



Postępowanie znak AO.ZP/5/05/2016 
 

Strona 20 z 35 

trzeci),  na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

4) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od 
zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu 
Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego,  

6) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót, 
7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych 

robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy 
2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy 
wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;  

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy 
przez Zamawiającego Wykonawcy.  

3) terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni, od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

4) nie wyższych niż wynikające z harmonogramu rzeczowo – finansowego, 
5) Wymogów dotyczących rękojmi i gwarancji, innych niż określone we wzorze umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ 

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi być poprzedzone akceptacją projektu tej 
umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę musi być 
poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

§ XXX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,  

 

Zamawiający informuje, że wzór /projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ 
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Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty wraz ze wzorami 
 

Wzór Nr 1 - formularz cenowy  

OFERTA CENOWA  

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ............................................................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

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

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa wykonawcy i adres siedziby/wykonawców w przypadku oferty wspólnej) 

 

REGON*................................................................................................... Nr NIP* ...............................................................................................................  

nr telefonu* ............................................................. nr fax*. na który zamawiający ma przesyłać korespondencję.............................................................. 

Adres poczty elektronicznej*, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję:………………….........................................................………………… 

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : "Budowę wodociągów w Gminie Koniecpol. Etap II:  Budowa sieci 
wodociągowej  z przyłączami w miejscowościach Dąbrowa, Wólka, Kuźnica Grodziska, Załęże, Oblasy” Postępowanie znak: 
AO.ZP/5/05/2016., składam(y) niniejszą ofertę:  
 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę 

ryczałtową brutto:....................................................... w tym należny podatek VAT.  

Słownie brutto:……........................................................................................................................................ zgodnie z poniższą tabelą:  

Lp. Rodzaj robót Wartość netto zł 

1 2 3 

1 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami  

2 
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza (Pomiary powykonawczy) oraz obsługa 
geodezyjna 

 

3 RAZEM netto   

4 Podatek VAT   

5 
OGÓŁEM WARTOŚC OFERTY  
( Razem netto + podatek VAT) 

(Kwotę z Lp.5  kol. 3 należy wpisać w pkt. 1 formularza cenowego) 
 

6   

7   

  

2. Oferowany okres gwarancji i rękojmi  na roboty budowlane .............................................  lat (podać ilość lat: 3 lub 4 lub 5) 
zgodnie z zapisem §XIV ust. 5 SIWZ. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 
właściwego wykonania zamówienia. 

4. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

5. Oświadczam(y), że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, 
w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. 

6. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy ........................................................... 
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7. Oświadczam(y), że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności. 

8. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących 
dokumentach:................................................................................. 

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.  

 

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

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych      (data) 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 
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Wzór Nr 2 - oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1 

 

 

OŚWIADCZENIE 
(zgodnie z art. 22 ust. 1) 

 
 
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: "Budowę 
wodociągów w Gminie Koniecpol. Etap II:  Budowa sieci wodociągowej  z przyłączami w miejscowościach Dąbrowa, Wólka, 
Kuźnica Grodziska, Załęże, Oblasy” Postępowanie znak: AO.ZP/5/05/2016. 
 

Ja (My), niżej podpisany (ni) .........................................................................................................................................................  

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

  
działając w imieniu i na rzecz: 

 
1. ......................................................................................................................................................................... 

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

3. .......................................................................................................................................................................... 
(nazwa wykonawcy, adres lub nazwy wykonawców występujących wspólnie) 

 
 

oświadczam(my), że wykonawca(y), którego(ych) reprezentuję(jemy): zgodnie z art. 22 ust. 1 spełnia(my) warunki określone w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania,  

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 

 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 
kk. 
 
 
 
 
......................................................................................  ........................................ 

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych     (data) 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 
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Wzór Nr 2a - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

OŚWIADCZENIE 
(o braku podstaw do wykluczenia) 

 
 
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: "Budowę 
wodociągów w Gminie Koniecpol. Etap II:  Budowa sieci wodociągowej  z przyłączami w miejscowościach Dąbrowa, Wólka, 
Kuźnica Grodziska, Załęże, Oblasy” Postępowanie znak: AO.ZP/5/05/2016. 

 
Ja (My), niżej podpisany (ni) .........................................................................................................................................................  

 
...................................................................................................................................................................................................................... 
  
działając w imieniu i na rzecz*: 
....................................................................................................................................................................................................................... 

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy) 
 

 
Oświadczam(y), że wykonawca, którego reprezentuję nie podlega(my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk. 
 
 
 
 
 
......................................................................................  ........................................ 
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych     (data) 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 

 
 
UWAGA!: 

* w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółek cywilnych) z uwagi na art.24 bezwzględnie przedmiotowe 
oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z wykonawców (wspólników spółki cywilnej) - patrz zapis §XI ust.3 pkt 4 i 5 SIWZ. 
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Wzór nr 3 - doświadczenie wykonawcy  

 

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
 
Ja (My), niżej podpisany (ni) .........................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz:  
 

1. .................................................................................................................................................................... 

2. .................................................................................................................................................................... 
 (nazwa wykonawcy, adres lub nazwy wykonawców występujących wspólnie/ 

 
Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowała(y) w ciągu ostatnich 5 lat następujące zamówienia: 

Lp. 
Nazwa i adres 

Zamawiającego 
Całkowita wartość 
robót budowlanych 

Miejsce wykonania i zakres prac 
wykonania 

(wykazać zadanie polegające na budowie sieci 
sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 

3.000.000,00 zł brutto) 
 

Czas realizacji  
od – do  

dz./m-c /rok 
  

Informacja o 
podstawie 

dysponowania 
doświadczeniem* 

1 2 3 4 5 6 

  
 Nazwa zadania  

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

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

 
 

 

 doświadczenie 

wykonawcy / 

oddane do 

dyspozycji przez 

inny podmiot *** 

  
  

 doświadczenie 

wykonawcy / 

oddane do 

dyspozycji przez 

inny podmiot *** 

Uwagi: 

1. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że roboty budowlane te zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

2.  ** W przypadku, gdy doświadczenie, o którym mowa wyżej jest oddane jest do dyspozycji przez inny podmiot niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków, to wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 
tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wyżej wymienione pisemne zobowiązania innych podmiotów 
należy do oferty załączyć w oryginale. Z treści powyższego zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub innego dokumentu 
potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: kto jest podmiotem 
przyjmującym zasoby, jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego 
podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, jaki jest 
zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie (oświadczenie) należy 
dołączyć do oferty w oryginale. 

3. *** niewłaściwe skreślić 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk. 
Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na: 
"Budowę wodociągów w Gminie Koniecpol. Etap II:  Budowa sieci wodociągowej  z przyłączami w miejscowościach Dąbrowa, 
Wólka, Kuźnica Grodziska, Załęże, Oblasy” Postępowanie znak: AO.ZP/5/05/2016. 
 
 
......................................................................................  ........................................ 
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych     (data) 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 
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Wzór nr 4 – wykaz osób  

 

POTENCJAŁ KADROWY 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) .........................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz: 

1. .................................................................................................................................................................... 

2. .................................................................................................................................................................... 
/nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie/ 

 
Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby: 

L.p. 
 

Imię i Nazwisko 
 

Zakres rzeczowy wykonywanych czynności 
Uprawnienia nr  

Informacja o podstawie 
dysponowania osobami ** 

1 2 3 5 6 

1  

Kierownik budowy w specjalności instalacyjnej sanitarnej. 
Minimalne wymagania:  
- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne 
uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, 
do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają 
uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające 
zrealizowanie przedmiotowego zamówienia  

 

Osoba będąca w dyspozycji 
wykonawcy / oddana do 

dyspozycji przez inny 
podmiot *** 

Uwagi: 

1. * wykonawca nie jest zobowiązany do dołączania dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, składa jedynie niniejsze 

oświadczenie 

2. ** W przypadku, gdy potencjał kadrowy, o którym mowa wyżej jest oddany do dyspozycji przez inny podmiot niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków, to wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wyżej wymienione pisemne zobowiązania innych podmiotów należy do 
oferty załączyć w oryginale. Z treści powyższego zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub innego dokumentu potwierdzającego 
udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: kto jest podmiotem przyjmującym 
zasoby, jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez 
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem,  jaki jest zakres i w jakim 
okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. Przedmiotowe zobowiązanie (oświadczenie podmiotu trzeciego) 

należy dołączyć do oferty w oryginale. 
3. *** niewłaściwe skreślić 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk. 
Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na: "Budowę wodociągów w Gminie 
Koniecpol. Etap II:  Budowa sieci wodociągowej  z przyłączami w miejscowościach Dąbrowa, Wólka, Kuźnica Grodziska, 
Załęże, Oblasy” Postępowanie znak: AO.ZP/5/05/2016. 
 
 
 
 
......................................................................................  ........................................ 
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych     (data) 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 
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Wzór Nr 5 – informacja o przynależności do grupy kapitałowej 

 
 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ 

informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*. 

 
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: "Budowę 
wodociągów w Gminie Koniecpol. Etap II:  Budowa sieci wodociągowej  z przyłączami w miejscowościach Dąbrowa, Wólka, 
Kuźnica Grodziska, Załęże, Oblasy” Postępowanie znak: AO.ZP/5/05/2016. 
 

 
Ja (My), niżej podpisany (ni) .........................................................................................................................................................  

 
...................................................................................................................................................................................................................... 
  
działając w imieniu i na rzecz**: 
....................................................................................................................................................................................................................... 

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy) 
 

 
zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych   
 
1. składamy listę podmiotów*, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1.   

2.   

3.   

…..   

 
 
......................................................................................  ........................................ 
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych     (data) 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 

 

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 
 
 
......................................................................................  ........................................ 
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych     (data) 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 

 

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2 

 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk. 
 
UWAGA!: 

** w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółek cywilnych) z uwagi na art.24 bezwzględnie przedmiotowe 
oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z wykonawców (wspólników spółki cywilnej) - patrz zapis §XI ust.3 pkt 4 i 5 SIWZ. 
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Wzór nr 6 - części zamówienia powierzone podwykonawcom 

 

PODYWKONAWCY 

 

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) .........................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................... 
działając w imieniu i na rzecz: 
 

1. .................................................................................................................................................................... 

2. .................................................................................................................................................................... 
/nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie/ 

Oświadczam(y), że następujące części zamówienia powierzam(wy) do wykonania podwykonawcom 

 

Część zamówienia, której wykonanie zostanie 
powierzone podwykonawcom 

Wartość prac podzleconych w % 
ceny oferty 

Nazwy (firm) podwykonawców, 
na których zasoby wykonawca powołuje się 
na zasadach określonych w art.26 ust. 2b, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 

   

   

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk. 
 
Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na: "Budowę wodociągów w Gminie 
Koniecpol. Etap II:  Budowa sieci wodociągowej  z przyłączami w miejscowościach Dąbrowa, Wólka, Kuźnica Grodziska, 
Załęże, Oblasy” Postępowanie znak: AO.ZP/5/05/2016. 
 
 

 

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

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych      (data) 
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Postępowanie znak AO.ZP/5/05/2016 
 

Strona 29 z 35 

Załącznik nr 3 do specyfikacji -”wzór umowy” 
 

UMOWA 
Nr: ........................ 

 
zawarta w dniu ........................ w Koniecpolu pomiędzy: Gminą Koniecpol z siedzibą 42-230 Koniecpol, Chrząstowska 6 A, 
NIP: 9492189567, zwaną dalej 'Zamawiającym', którą reprezentuje: 
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol – Ryszard Suliga, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jadwigi Gwary, 
 
a firmą: .......... z siedzibą ............. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie (...) w (…) Wydział (…) KRS, pod numerem 
(...), NIP: ...................................., zwaną dalej 'Wykonawcą', którą reprezentują: 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu .......................... pod Nr 
....................., o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest "Budowa wodociągów w Gminie Koniecpol. Etap II:  Budowa sieci wodociągowej  z przyłączami w 
miejscowościach Dąbrowa, Wólka, Kuźnica Grodziska, Załęże, Oblasy” Postępowanie znak: AO.ZP/5/05/2016. 
2. Zakres robót obejmuje : 

- Sieć wodociągowa  z rur PE PN10 Ø 160 x 9,6 mm SDR 17 o długości: 7. 786,70 m. 

- Sieć wodociągowa z rur PE PN10 Ø 125 x 7,4 mm SDR 17 o długości: 4.038,20 m 

- Zasuwa sieciowa z obudową Ø 150 mm    -   9 kpl. 

- Hydranty p. poż. Ø 80 mm z zasuwa i obudową ( nadziemne) – 59 kpl. 

- Rura przeciskowa stalowa Ø 320 mm o długości łącznej : 235,00 m 

- Rura przeciskowa stalowa Ø 250 mm o długości łącznej: 57,00 m 

- Rury osłonowa stalowe Ø 200 mm o długości łącznej : 16,00m 

- Studnia wodomierzowa: 4 kpl. 

- Roboty związane z odtworzeniem nawierzchni. 

- Przyłącza wodociągowe (domowe):  234 szt. o długości: 5.206,00 m w tym: 

 przyłącza z rur PE Ø 40 mm o długości: 5.028,70 m 

 przyłącza z rur PE Ø 50 mm o długości: 175,00 m  

 przyłącza z rur PE Ø 63 mm io długości: 2,30 m 

 studnie wodomierzowe  PE Ø 1000 mm -  55szt. 

 zestawy wodomierzowe Ø 20 mm -  234 kpl. 

 zawory antyskażeniowe Ø 20 mm  - 234 kpl. 

 zasuwa z obudową Ø 50 mm ze skrzynką uliczną -  234 kpl. 

 rury osłonowe  stalowe Ø 100 mm (przewierty) – 467,5  

 roboty związane z odtworzeniem nawierzchni 

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, prób, badań, sprawdzeń w tym badań zagęszczenia gruntu w pasie  

  dróg. 

- Wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy wodociągu. 

- Uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego niezbędnego na czas budowy wodociągu. 

- Uzyskanie w imieniu zamawiającego zezwolenia na użytkowanie sieci wodociągowej.  

 3. Szczegółowy zakres robót wynika z załączonej dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. 
Roboty muszą być wykonane w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w 
stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, 
tj.  zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy 
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

5. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji 
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na  dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
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Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są "robotami zaniechanymi". Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 2 ust. 
5 niniejszej umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że 
zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 

 Będą to, przykładowo, okoliczności: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu 
umowy; 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 
Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod 
warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 

7. Zmiany, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w 
porozumieniu z projektantem. 

8. Zamiany, o których mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o której 
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

9. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć 
zamawiającemu następujące dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:  

- kopie uprawnień budowlanych, zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis 
na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dla osób, o których mowa w specyfikacji i które będą pełnić funkcję 
kierowników robót (w przypadku podmiotów krajowych, dla podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne, jeżeli w 
danym kraju ustawy nakładają na niego taki obowiązek). 

- kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 

18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Elementy cenotwórcze przyjęte do 

kosztorysowania, tj.: 

 stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/,    

 wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/, 

 wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, 

 wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów w % liczony od wartości materiałów /M/. 
- hharmonogram rzeczowo-finansowy, - zestawienie sporządzone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego 
przedstawiające:  

- układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich 
etapów robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy oraz  

- zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z zakończeniem i odbiorem 
poszczególnych etapów robót, przygotowany w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację robót oraz 
poszczególnych ich etapów, a Zamawiającemu umożliwiające bieżącą weryfikację postępu robót. Zatwierdzony przez 
Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić będzie załącznik nr 2 do umowy. Harmonogram rzeczowo-
finansowy może podlegać aktualizacji w toku wykonywania Umowy 

- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu 
umowę regulującą współpracę tych wykonawców (umowę konsorcjum). 

 

§ 2 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego 

definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: 

cena brutto:                        .......................... zł  

słownie złotych: ……….……………………………........................................................................ 

w tym podatek VAT w wysokości 23 %, tj.:                         ......................... zł 

słownie złotych: ……….……………………………........................................................................ 

cena netto:                        .......................... zł 
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słownie złotych: ……….……………………………........................................................................ 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad 
dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie 
można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 
żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 
1 ust. 1 niniejszej umowy i nie może ulec zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 4 i 5  niniejszego paragrafu. 

4. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy regulującego 
wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy. 

5. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej ("robót zaniechanych", o których 
mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w 
§ 12 ust. 6 niniejszej umowy.  

§ 3 
1. Rozliczanie finansowe robót będzie następowało na przełomie 2016/2017 r na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej, 

uwzględniającej należności wynikające z faktur częściowych. 

2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego danego etapu robót określonego w 
harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 8 lit. b) niniejszej umowy , z zastrzeżeniem ust.1 i 4                                        

3. Faktury regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym 
okresie robót. 

4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru 
końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 40% wartości zamówienia. 

5. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, 
wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o postanowienia zawarte w § 14 
umowy. 

6. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy , Nr rachunku 
…………………………………… , prowadzony przez ……………………………………………. 

7. Rozliczenia z Podwykonawcami za wykonane przez nich roboty budowlane następować będą bezpośrednio z Zamawiającym na 
zasadzie art. 393 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że Zamawiający będzie 
zobowiązany regulować należności, wynikające z faktur Podwykonawców, wystawionych względem Wykonawcy, na podstawie 
faktury wystawionej przez Wykonawcę względem Zamawiającego. Wykonawca obowiązany będzie wskazać wraz z fakturą zakres i 
wartość robót wykonanych przez Podwykonawcę oraz numer konta Podwykonawcy, na który ma zostać uregulowana płatność 
(dane zgodne z fakturą wystawioną przez Podwykonawcę) oraz załączyć kserokopię faktury wystawionej przez Podwykonawcę. 

8. Na pisemny wniosek Wykonawcy, złożony wraz z fakturami, o których mowa w ust. 6  niniejszego paragrafu Zamawiający przekaże 
Wykonawcy zestawienie dokonanych płatności na rzecz Podwykonawców, zawierające kwoty i beneficjentów płatności, w terminie 
trzech dni roboczych licząc od daty dokonania przez Zamawiającego tych płatności.  

9. Wykonawca – pod rygorem odmowy wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą zobowiązany 
jest uzyskać zgodę Podwykonawcy na zapłatę należnego mu wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego (art. 393 § 2 
Kodeksu cywilnego). 

10. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami za zajęcie pasa drogowego. Nota księgowa będzie płatna przelewem na konto wskazane 
przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcę. 

§ 4 
1. Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco: 

- rozpoczęcie –  po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy; 

- zakończenie całości robót i odbiór – do 30.11.2016 r. 
2. Terminy wykonania poszczególnych elementów, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, określa harmonogram 

rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 1 ust. 8 lit. b) niniejszej umowy. 

3. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 10 ust. 4 niniejszej 
umowy. 
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4. Terminy ustalone w ust. 1 ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:   

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonywania robót; 

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać udokumentowany  

wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu;  

d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 

e) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót; 

f) podpisania umowy na zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, o ile 
wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania niniejszej umowy; 

i) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na 
usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokołami 
podpisanymi przez kierownika budowy oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.  

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres 
przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

§ 5 
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. 

 
§ 6 

1. Kierownikiem budowy jest: ......................................................................................,  

posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych.  

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

2. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu w następujących 
przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków 
musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji. 

5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie 
wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej  osoby w terminie nie dłuższym niż 14 
dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

 

§ 7 
Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić 
będzie: .......................................................................................................................... z siedzibą: 
.................................................................., tel. ............................................  

Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z 
późniejszymi zmianami). Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy. 
 

§ 8 
1. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt: 

a) zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach 
rowerowych, chodnikach, torach kolejowych, itp.) używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz 
uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu plany i pozwolenia; 

b) zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy; 

c) zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 
trwania realizacji zadania. 
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2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. 

3. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na składowanie materiałów. 

§ 9 
1. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania Podwykonawcom. Wykonanie robót przez Podwykonawców nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając roboty 
Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu Cywilnego. 

2. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do  zgłoszenia Zamawiającemu Podwykonawców. 
W przeciwnym razie Podwykonawcy nie mogą być wprowadzeni na plac budowy. 

§ 10 
1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia 

w dzienniku budowy, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. 

2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez 
Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych robót do odbioru.  

3. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy. 

4. Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego, którego data jest terminem 
zakończenia robót. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji przedmiotu umowy. 

6. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 15 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu. 

§ 11 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy 

wynosi ......................lata licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie ...........letniej 
gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu 
umowy z wyjątkiem urządzeń, na które producenci udzielają innej gwarancji, lecz nie krócej niż 2 lata od daty odbioru końcowego 
całego przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni licząc od dnia odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 

§ 12 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

a) 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 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego 
złożonego na piśmie; 

c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz 
nie reaguje na polecenia Zamawiającego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu 
terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie; 

b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót - 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności; 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić 
swoich zobowiązań wobec Wykonawcy  - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 
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b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło 
odstąpienie od umowy; 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 
realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy; 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub 
wzniesione. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w 
terminie 30 dni, do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od 
umowy; 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c, po cenach przedstawionych w kosztorysie; 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych 
z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący: 

a) w przypadku  odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nastąpi odliczenie 
wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia; 

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, obliczenie 
wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a 
zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 8 lit. a) niniejszej umowy, a ilości 
wykonanych robót z książki obmiarów;                  

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników produkcji 
zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.  

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie 
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.  

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na   podstawie kosztorysów powykonawczych 
przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z zapisami zamieszczonymi 
w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 8 lit. a) niniejszej umowy, a ilości wykonanych 
robót z książki obmiarów; 

 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji 
zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów 
rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy 
zatwierdzona przez Zamawiającego. 

 
§ 13 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w 
wysokości: ........................ zł  
słownie złotych: .......................................................................................................... 

2. Zabezpieczenie zostało  wniesione w formie: ................................................................. 

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz 
z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót 
i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

4.  Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania 
robót budowlanych. Zabezpieczenie należytego wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej: 
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- 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie 
wykonane. 
- 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie później niż w 15 dniu od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady. 

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu 

realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub 

najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do  przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na  jedną lub kilka form, o których mowa w  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

 
§ 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości  20% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy; 

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki; 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze –w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

d) za brak zgłoszenia Podwykonawców Zamawiającemu - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 
2 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 
umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 
113, poz. 759, z późn. zm.). 

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, 
będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy. 

4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu  Cywilnego,  jeżeli szkoda przewyższy 
wysokość kar umownych. 

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie. 

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 

§ 15 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 
 

§ 16 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego. 

§ 17 
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla 
siedziby Zamawiającego. 

 
§ 18 

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiającego i  1 egz. dla Wykonawcy. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                            WYKONAWCA: 
 

 
 


