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Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią SIWZ. Wykonawca ponosi 

ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty 

nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Gmina Kroczyce 

ul. Batalionów Chłopskich 29 

42-425 Kroczyce 

www.kroczyce.pl 

tel. 034 315 21 50 do 5 

fax 034 315 21 50 wewn. 23 

Adres strony internetowej: www.kroczyce.pl  

Adres poczty elektronicznej: przetargi@kroczyce.pl  

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 

oraz art. 39 - 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843). 

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych w przywołanych 

przepisach - przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny. 

 

UWAGA: 
Zamawiający skorzysta w niniejszym postępowaniu z tzw. „procedury odwróconej”, w wyniku 

której najpierw dokonana zostanie ocena ofert a następnie zbadane zostanie, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp). 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa nadana zamówieniu: 

 

Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej w miejscowości Lgotka. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych i posesji w miejscowości Lgotka na odcinku o długości 410 mb od skrzyżowania 
z drogą krajową DK78 do działki nr 473. W ramach zamówienia przewidziane jest 
wzmocnienie konstrukcji drogi poprzez ułożenie warstw bitumicznych o łącznej grubości 8 cm 
o szerokości dla drogi głównej 4,0 m wraz z podbudową i korektą łuków i spadków 
poprzecznych oraz ścinanie i profilowanie poboczy gruntowych. 

3. Szczegółowy opis zamówienia:  

 
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 
- wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- wykonanie podbudowy, 
- wykonanie nawierzchni. 

http://www.kroczyce.pl/
mailto:przetargi@kroczyce.pl
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Szczegółowo przedmiot zamówienia oraz zakres robót i obowiązków Wykonawcy określają:  
1. Projekt Wykonawczy - załącznik nr 5 do SIWZ; 

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 6 do 

SIWZ; 

3. Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – 

załącznik nr 7 do SIWZ; 

4. Przedmiar robót – załącznik nr 8 do SIWZ (poglądowo). 

 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 

wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

4. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

 
45233140-2  Roboty drogowe 
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
 
 

5. Rozwiązania równoważne: 

W dokumentacji projektowej mogą występować znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub 

źródło towarów a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia opisujące 

przedmiot zamówienia. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie są 

one wiążące, dlatego należy je traktować, jako minimalne i można dostarczyć elementy 

równoważne opisywanym, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń 

czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych. 

Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne materiały 

wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione 

materiałami równoważnymi, na etapie realizacji zamówienia. Poprzez pojęcie materiałów 

równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem 

oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych 

w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze 

robót.  

Równoważne produkty muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie 

z obowiązującym prawem.  

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, 

jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania 

równoważności jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony 

w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność 

oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ.  

Zaleca się sporządzenie zestawienia rozwiązań równoważnych w formie tabeli 

i załączenie jej do oferty. Jeżeli oferta nie będzie zawierała żadnego dokumentu 

wskazującego na zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych 

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie przewiduje zastosowania rozwiązań 

równoważnych. 

Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, 

europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 

o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający nie może odrzucić 
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oferty tylko dlatego, że roboty budowlane, dostawy lub usługi będące przedmiotem oferty nie 

są zgodne z normami, europejskimi ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi 

i systemami referencji technicznych, do których się ona odnosi, jeżeli wykonawca udowodni 

w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1, że 

proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

6. Informacja o obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia  

Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy. 
Wykonywanie czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2245 z późń. zm.).  
 

a) Określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:  

 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:  

a) Wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych; 

b) Wykonanie robót ziemnych; 

c) Wykonanie podbudowy; 

d) Wykonanie nawierzchni. 

 

b) Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących czynności 

w zakresie realizacji zamówienia: 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przed podpisaniem umowy oświadczenia o ilości 
osób zatrudnionych/które zostaną zatrudnione/ na podstawie umowy o pracę, do 
wykonywania czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, wg załącznika nr 2 do 
wzoru umowy. 

c) Określenie uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 

obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:  

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi do wglądu Zamawiającemu kopie umów 
o pracę poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników zatrudnionych na potrzeby realizacji 
przedmiotowego zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych (tj. bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

Niezłożenie przez wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez 
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 
niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia Z tytułu niespełnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 
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umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego 
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 
 

7. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

8.  Informacja o możliwości składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

9. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

10. Informacja o zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp. 

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

pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia:  do dnia 12 grudnia 2019 r. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów.  

Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej.  

Zamawiający odstępuje od ustalania warunku w tym zakresie. 

2. Wstępna ocena potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 zostanie 

dokonana przez Zamawiającego na podstawie załączonego przez Wykonawcę do oferty 

oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.  

3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy w oparciu o przesłanki, 

o których mowa w art. 24 ust. 5. 

4. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówieni, którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki 

określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy – każdy z osobna. 
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia zobligowany jest złożyć wypełnione 
i podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. 
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VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 
WYKLUCZENIA  

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz 

z ofertą następujące oświadczenia:  

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 
do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie - oświadczenie, o którym mowa 

ust. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacji z otwarcia ofert), przekaże 

zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi 

wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym samym postępowaniu. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (o ile inny wykonawca należący do tej samej grupy kapitałowej również 

złożył ofertę).  

Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, 

stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

Uwaga! Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - nie należy składać wraz 

z ofertą, ponieważ w chwili składania oferty Wykonawca nie zna uczestników 

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

oświadczenie. 

4. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej 

SIWZ lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  

VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE 
 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby 

Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku Pełnomocnictwo winno stanowić załącznik do oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do oferty należy 

dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa do 

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

publicznego (o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do oferty). 

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 

zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć 

Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowę 

regulującą swoją współpracę. 

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW  

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.  

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

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

pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną.  

3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, 

niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.  

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, 

zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na adres 

email, podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z jej treścią.  

5. Korespondencję kierowaną do Zamawiającego przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w niniejszym postępowaniu należy kierować na adres e - mail: 

przetargi@kroczyce.pl.  

6. Osobami uprawnionymi do kontaktu (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30) 

z Wykonawcami są:  

- Grażyna Masiarek – tel. 34/315 21 50 do 5 - wew. 25. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekazuje treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania 

źródła zapytania.  

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

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego.  

9. Oferty należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej za pośrednictwem 

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

pocztowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 1629), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej, 

podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

mailto:przetargi@kroczyce.pl
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wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

11. Zamawiający nie przewiduje organizacji spotkania z Wykonawcami, celem wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

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

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

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

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim, na komputerze, maszynie 

do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem oraz podpisana 

przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania 

zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.  

3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1 do SIWZ wraz z pełnomocnictwem – jeśli wymagane, 

2) oświadczenie wymienione w rozdziale VI. 1 niniejszej SIWZ, wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do oferty należy 

dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa do 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

5. W przypadku podpisania oferty przez osobę nieuprawnioną w dokumentach 

rejestracyjnych (ewidencyjnych) Wykonawcy, do których Zamawiający może uzyskać 

dostęp za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, należy do oferty 

dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

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

8. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 

ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie 
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podpisane/zaparafowane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy. 

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu 

od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

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

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 z późń. zm.), jeśli Wykonawca 

w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie 

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty.  

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie 

o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie 

o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta 

tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 

„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził 

zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 

dołączone do oferty.  

12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się 

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych 

zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 

potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 

ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.  

13. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 

pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).  

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kroczycach, ul. Batalionów 

Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce w terminie do dnia 25 listopada 2019 r. do godz. 

10:00. 

2. Zaleca się, by ofertę umieścić w dwóch zamkniętych kopertach - wewnętrznej 

i zewnętrznej. Zewnętrzną kopertę należy opisać następująco:  

OFERTA W PRZETARGU NA ROBOTY BUDOWLANE 
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA PN.: 

 

„Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej 

w miejscowości Lgotka” 

- nie otwierać przed dniem 25 listopada 2019 r., godz. 10:30 

UWAGA! Opakowanie zawierające ofertę jest skanowane w związku z wprowadzaniem 

korespondencji przychodzącej do Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Oddziaływanie 
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skanera na materiał klejący koperty może spowodować jej rozklejenie. Dlatego ofertę należy 

zabezpieczyć w prawidłowy sposób, celem uniknięcia otwarcia ofert. 

3. Opakowanie winno być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy 

składającego daną ofertę (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci). 

4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 

kurierską. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Sali Narad Urzędu Gminy w Kroczycach 

(pok. nr 15), ul. Batalionów Chłopskich 29 w dniu  25 listopada 2019 r. 

o godz. 10:30. 

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 

4 ustawy PZP.  

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie 

www.kroczyce.bip.jur.pl informacje dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

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

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

zawartych w ofertach.  

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).  

2. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego 

zamówienia. 

3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu 

ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ łącznej ceny 

ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.  

4. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem 

umowy określonym w niniejszej SIWZ.  

5. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie 

liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku - zasada 

zaokrąglenia: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić 

w górę). W przypadku rozbieżności w zapisie ceny słownie i liczbowo za poprawny 

Zamawiający przyjmie zapis słowny, o ile rozbieżność nie wynika z popełnionych 

omyłek, które można poprawić na podstawie przepisów ustawy Pzp. 

6. Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową 

i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących 

norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili składania oferty.  

7. Wykonawca powinien dokonać obliczenia ceny oferty w oparciu o dokumentację 

projektową. Przedmiar robót ma jedynie charakter poglądowy.  

http://www.kroczyce.bip.jur.pl/
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8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 

poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, 

których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 

ich wartość bez kwoty podatku.  

9. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie będzie przeprowadzał aukcji 

elektronicznej. 

10. Rozliczenia miedzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w PLN. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w innej 

walucie niż PLN. 

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w kryteriach:  

1) Cena oferty brutto (C) 

2) Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych przez wykonawcę do 

realizacji zamówienia (D) 

3) Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę (GW) 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Lp. Opis kryteriów oceny Symbol Waga (%) 
Liczba 

punktów 

1. Cena oferty brutto C 60 % 60 

2. Doświadczenie zawodowe osób 
wyznaczonych przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia 

D 25 % 25 

3. Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę GW 15 % 15 

Razem 100 % 100 

1) Kryterium: Cena oferty brutto(C) 

Ocena oferty w zakresie kryterium cena oferty zostanie dokonana wg następującej zasady: 

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium cena oferty 

– 60 punktów. 

Do oceny w kryterium C będzie brana pod uwagę cena brutto zaoferowana przez wykonawcę 

na Formularzu Ofertowym Wykonawcy, czyli zawierająca należny podatek od towarów i usług 

(VAT). Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, 

otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 60 pkt. 
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Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 

odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru zastosowanego do 

obliczania punktowego. 

  C=   najniższa cena brutto            x 60 pkt = liczba punktów C 
                        cena brutto oferty ocenianej 

2) Kryterium: Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia (D) 

W ramach danego kryterium Wykonawca może otrzymać punkty za doświadczenie zawodowe 

osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia według zasad określonych 

poniżej.  

Kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane w co najmniej ograniczonym 
zakresie w specjalności inżynieryjnej drogowej (branża drogowa). 

25 punktów - kierownik budowy, który posiada doświadczenie w kierowaniu robotami 

budowlanymi drogowymi o minimalnej łącznej długości 1000 m bieżących lub powierzchni co 

najmniej 4 000 m2; 

20 punktów - kierownik budowy, który posiada doświadczenie w kierowaniu robotami 

budowlanymi drogowymi o minimalnej łącznej długości 800 m bieżących lub powierzchni co 

najmniej 3 200 m2; 

15 punktów - kierownik budowy, który budowy posiada doświadczenie w kierowaniu 

robotami budowlanymi drogowymi o minimalnej łącznej długości 600 m bieżących lub 

powierzchni co najmniej 2 400 m2; 

10 punktów - kierownik budowy, który posiada doświadczenie w kierowaniu robotami 

budowlanymi drogowymi o minimalnej łącznej długości 400 m bieżących lub powierzchni co 

najmniej 1 600m2; 

5 punktów - kierownik budowy, który posiada doświadczenie w kierowaniu robotami 

budowlanymi drogowymi o minimalnej łącznej długości 200 m bieżących lub powierzchni co 

najmniej 800 m2; 

0 punktów kierownik budowy, który posiada uprawnienia do kierowania, ale nie posiada 

doświadczenia w kierowaniu robotami drogowymi. 

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w ramach tego 
kryterium – 25 punktów. 
Ocena kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji/oświadczenia zamieszczonego 
przez Wykonawcę w formularzu oferty. 
Zamawiający celem przyznania punktacji wymaga, aby Wykonawca w sposób jednoznaczny i 
niebudzący wątpliwości przedstawił informacje dotyczące doświadczenia osób, pozwalające na 
przyporządkowanie danej osobie odpowiedniej liczby punktów. Wymagane jest podanie 
danych dotyczących realizacji zadania, za które zostaną przyznane punkty, w sposób 
umożliwiający ich identyfikację – nazwa zadania, nazwa i adres Inwestora, termin realizacji 
oraz wymagane przez Zamawiającego szczegóły, dotyczące realizowanych robót, tj. długość 
w mb lub powierzchnia w m2. 
 
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oświadczenia 
o posiadanym doświadczeniu osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
Zamawiający przyzna „0” punktów, z zastrzeżeniem postanowień art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji zamówienia będzie brała udział w realizacji 
zamówienia. W szczególnych okolicznościach możliwa jest zmiana osoby wyznaczonej do 
realizacji zamówienia, polegająca na tym, iż w miejsce osoby wskazanej przez Wykonawcę 
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robót, jako pełniącej funkcję kierownika budowy może zostać wprowadzona inna osoba, co do 
zasady mająca doświadczenie nie gorsze niż kierownik budowy pierwotnie skierowany do 
realizacji zamówienia1. 

3) Kryterium: Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę (GW). 

Ocena ofert w zakresie kryterium GW zostanie dokonana wg następującej zasady: 

Okres gwarancji powyżej 36 miesięcy udzielony przez wykonawcę - waga: 15 pkt. 

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium GW: 15 pkt.  

Okres gwarancji musi być podany w pełnych miesiącach. Nie może być krótszy niż 36 miesięcy. 

Dla oceny w ramach niniejszego kryterium przyjmuje się, że maksymalny okres gwarancji 

wynosi 60 miesięcy. Zaoferowanie przez Wykonawcę dłuższej gwarancji nie będzie dodatkowo 

punktowane. Zamawiający przyjmie do oceny okres gwarancji równy 60 miesięcy. 

Do oceny kryterium GW będzie brany pod uwagę okres gwarancji na całość wykonanych robót 

objętych niniejszym zamówieniem. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania 

określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. 

Pozostałym wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, 

obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego do obliczenia punktowego: 

(GWx-36)/(GWmax-36) x 15 pkt = liczba punktów GW  

gdzie : 

GWx – okres udzielonej gwarancji przez badanego wykonawcę, 

GWmax – najdłuższa spośród zaoferowanych gwarancji. 

Ocena kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji/oświadczenia zamieszczonego 

przez Wykonawcę w formularzu oferty.  

W przypadku niewpisania w formularzu ofertowym okresu gwarancji Zamawiający przyzna 
„0” punktów.  
Zamawiający informuje, że brak wpisania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu 
gwarancji oznacza zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji na okres 36 m-cy. 

 
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w podanych kryteriach oceny ofert. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma 

dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:  

Sp = C +D+ GW  

gdzie : 

Sp – suma punktów przyznana wykonawcy we wszystkich kryteriach oceny ofert 

C - ilość punktów przyznana w kryterium C 

                                                           

 

 

1
 Z uwzględnieniem postanowień § 7 ust. 2 h) projektu umowy. 
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D – ilość punktów przyznana w kryterium D 

GW – ilość punktów przyznana w kryterium GW 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie 

oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny 

ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną. 

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji 

elektronicznej.  

8. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, a nie 

można dokonać wyboru, o którym mowa w punkcie 6, ponieważ dwie lub więcej ofert 

uzyskało taką samą liczbę punktów w kryterium ceny, zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy otrzymali taką samą liczbę punktów do złożenia ofert 

dodatkowych. 

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO  

1. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom a ich zmiana 

przed podpisaniem umowy możliwa jest jedynie w przypadku usunięcia błędu lub 

niespójności.  

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza.  

3. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane 

w art. 93 ustawy PZP.  

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany 

jest przed podpisaniem umowy:  

a) przedłożyć kosztorys ofertowy dla celów poglądowych w wersji szczegółowej oraz 

uproszczonej, 

b) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy,  

c) przedłożyć w trzech egzemplarzach oświadczenie wykonawcy odnośnie ilości osób 

zatrudnionych/które zostaną zatrudnione/ na podstawie umowy o pracę, do 

wykonywania czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, których 

wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy - najpóźniej w dniu podpisania umowy - 

wg załącznika nr 2 do projektu umowy, 

d) w przypadku wyboru, jako oferty najkorzystniejszej oferty składanej przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy zobowiązani 

są przed podpisaniem umowy przedstawić zamawiającemu umowę regulującą 

współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 



 

str. 17 

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, 

w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

a) pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego  

Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Kroczyce 

Nr 69 8277 0002 0030 0000 4269 0002 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

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

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

Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 110 z późń. zm.). 

3.  Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych 

art. 148 ust. 2 pkt 1-3 ustawy PZP. 

4. Jeżeli zabezpieczenie będzie wnoszone w formie, o której mowa w pkt. 2 ppkt. b – e 

wówczas Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu oryginał 

dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego. Dokument ten musi zawierać  

w swojej treści zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do nieodwołalnej  

i bezwarunkowej wypłaty należności, do których zobowiązany jest z tytułu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty.  

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w trybie 

określonym w art. 148 ust 5, art. 151 ust. 1 ustawy PZP, tj. zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.  

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 

30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w szczególności wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie a także: 

1) zmiany dotyczące terminu realizacji: 
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a) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego 

poza kontrolą stron umowy; 

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej, 

tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku 

termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania zdarzenia nieprzewidywalnego.  

b) w przypadku wystąpienia stanu nadzwyczajnego (np. stan wojenny, stan wyjątkowy, 

stan klęski żywiołowej); 

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu 

umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu 

nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim 

przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego. 

c) w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania 

się wykonawcy do takiej zmiany;  

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy dalsze wykonywanie 

przedmiotu umowy jest niemożliwe z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian 

w dokumentacji projektowej oraz dostosowanie się Wykonawcy do wprowadzonych zmian. 

Przesunięcie terminu może objąć czas dokonywania zmian w dokumentacji oraz czas niezbędny 

do pozyskania przez Wykonawcę stosownych zasobów (wynikających ze zmian) do dalszego 

wykonywania prac. 

2) pozostałe zmiany: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

(np. zmiana danych teleadresowych, zmiana formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy itp.);  

b) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 

i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 

c) konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych 

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną w tym 

instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest 

zamówienie; 

d) zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny 

podmiot; 

A. W szczególnych okolicznościach możliwa jest zmiana umowy polegająca na tym, iż 

w miejsce Wykonawcy, przejmując ogół jego praw i obowiązków, wstąpi inny podmiot, np. 

podwykonawca. 

B. W szczególnych okolicznościach możliwa jest zmiana umowy polegająca na tym, iż prawa 

i obowiązki wszystkich członków konsorcjum/wszystkich Wykonawców wspólnie 

realizujących zamówienie/ przejmie jeden lub niektórzy z członków Konsorcjum /jeden 

lub niektórzy z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie/. 

e) zmiana w zakresie podwykonawstwa; 

A. Możliwe jest samodzielne zrealizowanie umowy, pomimo zadeklarowania udziału 

podwykonawcy w realizacji zamówienia. 

B. Możliwe jest zlecenie części zamówienia podwykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca 

zadeklarował samodzielną realizację zamówienia. 

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest:  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_wojenny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_wyj%C4%85tkowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_kl%C4%99ski_%C5%BCywio%C5%82owej
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a) inicjowanie zmian przez wykonawcę lub zamawiającego,  

b) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,  

c) forma pisemna pod rygorem nieważności. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości osób wykazanych w Załącznik Nr 2 do 

Umowy – pod warunkiem sporządzenia przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia 

wprowadzanej zmiany. Zamawiający po dokonaniu analizy przedłożonego wyjaśnienia, 

może wyrazić zgodę na proponowaną zmianę bądź je odrzucić z podaniem przyczyny.  

5. Dopuszczalne są zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych parametrów 

charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii. Zastosowana 

zmiana musi być, co najmniej równoważna do rozwiązania projektowanego. 

W powyższym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 

uzgodnień z projektantem odnośnie proponowanych zmian i zapewnienia spełnienia 

wszelkich wymagań z tym związanych, koniecznych do dopuszczenia do użytkowania 

obiektu wykonanego w ramach niniejszej umowy. 

6. Zmiany, o których mowa w ust. 4 - 5 nie wymagają sporządzania aneksu do umowy. 

XVIII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

XIX. INFORMACJE I WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców.  

3. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane 

w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający 

żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. 

Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć również zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej. 
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6. Zamawiający zastrzega możliwość zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku bądź jeśli nie spełnia 

wymagań określonych w SIWZ. 

7. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6 powinno nastąpić w terminie 14 dni od 

przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane. 

8. Niezgłoszenie w terminie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za 

akceptację projektu przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający zastrzega możliwość zgłoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy przewiduje termin 

zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku lub 

jeśli nie spełnia wymagań określonych w SIWZ. 

11. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 10, powinno nastąpić w terminie 14 dni od 

przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

12. Niezgłoszenie w terminie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

13. Powyższe zasady, określone w ust. 4 – 12 niniejszego rozdziału, mają odpowiednie 

zastosowanie także do wszelkich zmian umów o podwykonawstwo oraz umów i ich 

zmian zawieranych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

przy czym wyłączenie o którym mowa nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50 000 zł. 

15. W sytuacji, gdy w umowie, o której mowa w ust. 14 lub jej zmianie, termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy aniżeli 30 dni, zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej. 

16. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy przez Wykonawcę, dotyczącej 

podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 

w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 
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XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują 

środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu.  

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 

nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

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

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane 

w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni - 

jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

8. Odwołanie 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 zamieszczenia 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

9. Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza. 

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

XXI. POZOSTAŁE INFORMACJE 

1. Informacja o możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

2.  Informacja o możliwości zawarcia umowy ramowej. 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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3. Informacja o kosztach udziału w postępowaniu. 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Informacja o możliwości rozliczenia w walutach obcych. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

5. Informacja o procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie 

umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane. 

Zamawiający nie określa procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie 

umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane. 

6. Informacja o standardach jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a. 

Zamawiający nie określa standardów jakościowych realizacji przedmiotu zamówienia, 

ponieważ cena nie stanowi kryterium o wadze przekraczającej 60%. 

7. Klauzula informacyjna dla osób fizycznych z art. 13 RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kroczyce, 
ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce; 

b) inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Kroczyce jest dostępny pod adresem 
e-mail: iod@kroczyce.pl , telefon/34 315 21 50 do 5. 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 
budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa (modernizacja) drogi 
dojazdowej w miejscowości Lgotka”, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego; 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 
trwania umowy; 

f) obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Państwa 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) osoba fizyczna, której dane dotyczą, posiada: 

mailto:iod@kroczyce.pl
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- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych2; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO3;   
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

XXII. ZAŁĄCZNIKI 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ -   Wzór formularza ofertowego 

2) Załącznik nr 2 do SIWZ -  Oświadczenie Wykonawcy 

3)  Załącznik nr 3 do SIWZ –   Oświadczenie o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

4) Załącznik nr 4 do SIWZ   Wzór umowy 

5) Załącznik nr 5 do SIWZ  Projekt wykonawczy 

6) Załącznik nr 6 do SIWZ  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

7) Załącznik nr 7 do SIWZ  Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych  

8) Załącznik nr 8 do SIWZ Przedmiar robót 

                                                           

 

 

2 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
3 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 



 

Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór formularza ofertowego 

 

.......................................................   GMINA KROCZYCE 

.....................................................   ul. Batalionów Chłopskich 29 

......................................................   42-425 Kroczyce  

 (nazwa i adres Wykonawcy) 

O F E R T A 

Odpowiadając na ogłoszenie Gminy Kroczyce dotyczące przetargu nieograniczonego 

na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa (modernizacja) drogi 

dojazdowej w miejscowości Lgotka” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie 

z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
CENA OFERTOWA …………………………….………………………………………………………. PLN brutto 

Słownie złotych:………………........................................................................................................................ 

Powyższa cena zawiera, doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek VAT, który 

w dniu złożenia oferty wynosi:.............%, tj...........................................zł     

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………….…..złotych). 

 

Kryterium:  
Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
a) Kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane w co najmniej ograniczonym 

zakresie w specjalności inżynieryjnej drogowej (branża drogowa) 

 
Imię i nazwisko: 

 

NALEŻY ZAZNACZYĆ JEDEN WARIANT: 

 

 Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik budowy posiada doświadczenie w kierowaniu 
robotami budowlanymi drogowymi o minimalnej łącznej długości 1000 m bieżących lub powierzchni 
co najmniej 4 000 m2; 
 

 Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik budowy posiada doświadczenie w kierowaniu 
robotami budowlanymi drogowymi o minimalnej łącznej długości 800 m bieżących lub powierzchni 
co najmniej 3 200 m2; 
 

 Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik budowy posiada doświadczenie w kierowaniu 
robotami budowlanymi drogowymi o minimalnej łącznej długości 600 m bieżących lub powierzchni 
co najmniej 2 400 m2; 

 
 Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik budowy posiada doświadczenie w kierowaniu 

robotami budowlanymi drogowymi o minimalnej łącznej długości 400 m bieżących lub powierzchni 
co najmniej 1 600 m2; 

 
 Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik budowy posiada doświadczenie w kierowaniu 

robotami budowlanymi drogowymi o minimalnej łącznej długości 200 m bieżących lub powierzchni 
co najmniej 800 m2; 
 

 Wyznaczony do realizacji zamówienia kierownik budowy posiada uprawnienia do kierowania, ale nie 
posiada doświadczenia w kierowaniu robotami drogowymi. 

Informacje identyfikujące roboty budowlane, poświadczające posiadane doświadczenie kierownika budowy: 
Nazwa zadania, 
Nazwa i adres 
Zamawiającego, 
Długość dróg w mb lub 
powierzchnia w m2 
oraz: data realizacji 
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Nazwa zadania, 
Nazwa i adres 
Zamawiającego, 
Długość dróg w mb lub 
powierzchnia w m2 
oraz: data realizacji 

 

Nazwa zadania, 
Nazwa i adres 
Zamawiającego, 
Długość dróg w mb lub 
powierzchnia w m2 
oraz: data realizacji 

 

Kryterium: Okres gwarancji  

 Oferowany przez 
Wykonawcę okres 
gwarancji: 
(min.36 m-cy; max. 60 m-cy 
podlega ocenie) 

NALEŻY WPISAĆ OFEROWANY OKRES GWARANCJI: 
 

…………….. miesięcy 

 

Oświadczam(y), że: 

1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do 

nich żadnych zastrzeżeń; 

2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia; 

3) akceptujemy bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji 

przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego; 

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert; 

5) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach 

opisanych we wzorze umowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;  

6) udzielamy Zamawiającemu rękojmi na okres 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego; 

7) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego;  

8) zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto;  

9) zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*(niewłaściwe wykreślić) 

10) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

a) ………….. 
b) ………….. 

Brak skreślenia w pkt 9 i niewypełnienie pola w pkt 10 oznaczać będzie, że Wykonawca nie powierzy 
podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia. 

11) nazwy/imiona i nazwiska/ podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć wykonanie 

wyżej określonych części zamówienia: 

a) ………….. 
b) ………….. 
c) ………….. 

Nie wypełnienie pola w pkt 11 oznaczać będzie, że firmy podwykonawców, którym Wykonawca zamierza 
powierzyć wykonanie wskazanych w pkt 10 części zamówienia, nie są znane na etapie składania oferty. 

12) Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji stanowią informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 

od........ do....... i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. Wykazanie, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa znajduje się na stronach … 
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Niewypełnienie pola w pkt 12 oznaczać będzie, że Wykonawca nie załącza do oferty 

żadnych dokumentów objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. 

13) Oświadczam, że wybór oferty nie prowadzi / prowadzi* do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego *(niewłaściwe wykreślić) 
Poniższe oświadczenie należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy wybór oferty prowadzić będzie do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 
W związku z tym, że wybór oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, podaję następujące dane: 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku.  

Niewypełnienie pola w pkt 13 oznaczać będzie, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

14) Oświadczam, że należę/nie należę do sektora MŚP4(niewłaściwe wykreślić) 
W przypadku braku skreślenia w pkt 14 Zamawiający przyjmie dla celów zamieszczenia informacji w ogłoszeniu 

o udzieleniu zamówienia, że Wykonawca należy do sektora MŚP 

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

RODO5 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu6. 

Informacje dotyczące Wykonawcy:  

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

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

Numer telefonu:………………………………………… 

Numer faksu:…………………………………………… 

Adres email: ……………………………………………. 

....................................... dnia................. 2019 roku                                  ….................................................................... 
/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela

                                                           

 

 

4  [MŚP - Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, 
s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów 
EUR.  
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów 
EUR.  
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i 
których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR] 
5  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

6 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia 
np. przez jego wykreślenie). 



 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
 

Zamawiający: 

GMINA KROCZYCE 
Ul. Batalionów Chłopskich 29 
42-425 Kroczyce 

Wykonawca: 

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………

…………………………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane 

związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej 

w miejscowości Lgotka” prowadzonego przez Gminę Kroczyce, 

 ul. Batalionów Chłopskich 29,  42 -425 Kroczyce, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

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

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

………………………………………………………………… 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie 

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

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

        ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:  

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 



 

str. 29 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ –  Oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej  

 

...............................................................................   Zamawiający: 

........................................................................   GMINA KROCZYCE 

..............................................................................................   Ul. Batalionów Chłopskich 29 

..............................................................................   42-425 Kroczyce 
 (nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

 

 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 

budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej 

w miejscowości Lgotka” w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam, że 

przynależę/nie przynależę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dziennik Ustaw rok 2018, poz. 798 

z późń. zm.) z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym samym postępowaniu. 

 

 

 

...........................................     ................................................................ 
  (miejscowość i data)                 (czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna  
       osoby upoważnionej do składania oświadczeń  
        woli w imieniu Wykonawcy)  

 

 
 
 

 

 

 

*niewłaściwe wykreślić
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Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy 

UMOWA NR: ………………… 

zawarta w dniu …………………….……… w Kroczycach pomiędzy: 

 - Gminą Kroczyce z siedzibą w Kroczycach przy ulicy Batalionów Chłopskich 29, NIP 649-22-89-

505, reprezentowaną przez: 

 1. Wójta Gminy – Stefana Pantaka 

 2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyny Fabjańskiej - Góral 

zwaną dalej Zamawiającym 
a 

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

…………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści. 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją 
zadania pn.: „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej w miejscowości Lgotka”. 

3. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami 
i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu 
w terminie w niej uzgodnionym. 

§ 2 
Termin wykonania zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem 
protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót. 

2. Zakończenie robót będących przedmiotem umowy nastąpi w terminie: do dnia 
12 grudnia 2019 r.  

§ 3 
Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) protokolarne przekazanie wykonawcy terenu robót; 
b) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 
c) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
d) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami 
technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.  
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3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz należyte zabezpieczenie terenu robót wraz 
z zapleczem budowy, ponoszenie ewentualnych kosztów zużycia wody, energii, 
ogrzewania i innych dla potrzeb budowy; 

b) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy; 
c) jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających 

z następujących ustaw: 
- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 poz. 1396 z późń. 
zm.),  
- Ustawy z dnia 04.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z póżń. zm.), 
w szczególności zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich 
wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

d) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

e) natychmiastowe i skuteczne usuwanie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji robo t, w tym odtworzenie nawierzchni przyległego 
terenu, trawników, chodników zniszczonych podczas wykonywania prac, 

f) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu 
omo wienia spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji 
i rękojmi; 

g) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 1186 ze zm.); 

h) okazywanie na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
certyfikatów zgodności z normami lub aprobatami technicznymi każdego używanego na 
budowie wyrobu; 

i) ponoszenie odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 
umowy;  

j) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 
i porządku; 

k) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez wykonawcę; 

l) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów 
niezbędnych przy odbiorze; 

m) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 
do ich usunięcia; 

n) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 
lub termin zakończenia robót; 

o) zatrudnianie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy – Oświadczenie 
wykonawcy odnośnie ilości osób zatrudnionych/które zostaną zatrudnione/ na 
podstawie umowy o pracę, do wykonywania czynności w zakresie realizacji niniejszego 
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy; 

p) przedłożenie na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym 
niż 3 dni robocze, do wglądu kopii zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez 
Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia. 
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§ 4  
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Wartość zamówienia strony ustalają na cenę brutto w wysokości:......................................zł 
(słownie:..........................................................), w tym: cena netto wynosi........................ zł plus należny 
podatek VAT w wysokości............% . 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1., obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników, 
mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu.  

4. Zamawiający przewiduje płatność jednorazową, która dokonana zostanie przelewem na 
wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego faktury.  

5. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru końcowego robót. 

6. Do faktury Wykonawca jest zobowiązany dołączyć:  

a) oświadczenie, że dane roboty zostały wykonane bez udziału podwykonawców lub  

b) w przypadku wykonania robót z udziałem podwykonawców – oświadczenie podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy potwierdzające, że otrzymał terminowo od Wykonawcy 
wynagrodzenie należne z tytułu wykonanego zlecenia.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy się z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą z 
tytułu wykonanych przez niego robót, jest on zobowiązany do niezwłocznego złożenia 
Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wysokości 
wynagrodzenia należnego mu za wykonane roboty i numerze konta bankowego, na które 
należy przekazać to wynagrodzenie oraz kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę.  

8. Wraz z oświadczeniem podwykonawcy, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca może zgłosić 
pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. W razie braku pisemnych uwag Wykonawcy, Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy.  

9. Kwota wynagrodzenia wypłacanego bezpośrednio podwykonawcy zostanie potrącona 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

10. Możliwość dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
dotyczy jedynie przypadku uchylania się odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę od obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

11. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie w formie przelewu bankowego 
na rachunek do prowadzonej działalności gospodarczej  nr   

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
12. Do niniejszego rachunku prowadzony jest rachunek VAT, zgodnie z art. 62 a ust. 1 ustawy 

Prawo Bankowe. Wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem do prowadzonej działalności 
gospodarczej Wykonawcy. 
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13. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi poprzez mechanizm podzielonej 
płatności. 

§ 5 
Oświadczenie Wykonawcy  

Wykonawca oświadcza, że:  
a) posiada wiedzę, doświadczenie i możliwości, niezbędne do poprawnego i terminowego 
wykonania przedmiotu umowy, oraz znany mu jest zakres i charakter robót oraz materiałów 
koniecznych do ich wykonania,  
b) znane mu są wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane z przedmiotem 
umowy,  
c) nie istnieją po jego stronie żadne inne przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające 
terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz usunięcie jego wad, a ich ewentualne 
wystąpienie nie będzie upoważniało Wykonawcy do przesunięcia terminu wykonania robót 
lub domagania się dodatkowych płatności.  
d) zamierza wykonać zamówienie samodzielnie/przy udziale podwykonawców7. 
e) zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie 
………………………………….…..8 w wysokości ……………. zł. 

§ 6 
Odbiory 

1. W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór końcowy przedmiotu umowy, 
c) odbiór pogwarancyjny. 

2. Odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt a) dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego, 
natomiast odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt b) i c) dokonuje Zamawiający przy udziale 
Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego lub komisja odbiorowa wyznaczona 
przez Zamawiającego. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 
wykonanie robót potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
dokumenty odbiorowe, w tym m.in.: 

a) dziennik budowy, 
b) oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 
c) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane 

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, 
d) dokumentację powykonawczą, w przypadku naniesienia zmian, 
e) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z potwierdzeniem złożenia do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego9 

5.  Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje 
się datę zakończenia robót, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

                                                           

 

 

7
 Niewłaściwe skreślić 

8
 Należy uzupełnić zgodnie z formą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę 

9
 Niezwłocznie po przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy przedłożyć 

Zamawiającemu zatwierdzony egzemplarz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
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6. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić 
odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

§ 7 
Kary umowne 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 2 % wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

b) za niedokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w umowie 
o podwykonawstwo, 

c) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w umowie 
o podwykonawstwo, 

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo/dalsze 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w 
wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego w umowie 
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, 

e) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo lub 
jej zmiany, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego w umowie 
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, 

f) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
dłuższym jak 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 
określonego w umowie o podwykonawstwo, 

g) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów o pracę 
zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia – w wysokości kwoty 
równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalonej na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
obowiązującej w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 
Wykonawcę wymogu zatrudniania liczby osób wskazanej w załączniku nr 2 do umowy, 
pomnożonej przez liczbę osób, w stosunku do której nie dopełniono przedmiotowego 
wymogu, 

h) w przypadku zmiany kierownika budowy na osobę o doświadczeniu innym niż podano 
w ofercie, w wysokości równej wyrażonej w procentach różnicy punktów, wynikającej 
z liczby punktów przyznanych w ramach oceny oferty dotychczasowemu kierownikowi 
budowy oraz liczby punktów, którą otrzymałaby osoba zastępująca dotychczasowego 
kierownika10, za wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana osoby będzie podyktowana zgonem 

                                                           

 

 

10 Przykładowo: w sytuacji, gdy wskazany w ofercie kierownik budowy, który na etapie oceny oferty otrzymał 25 

punktów zostanie zmieniony na kierownika budowy, który w świetle określonego przez Zamawiającego w SIWZ 

kryterium otrzymałby 15 punktów, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, wynikającego z różnicy liczby punktów 

przypisywanych każdej z tych osób (25 punktów – 15 punktów = 10 punktów, tj. 10%). 
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kierownika budowy i/lub dokonana zostanie na osobę, która w przypadku oceny 
otrzymałaby taką samą lub większą ilość punktów w kryterium oceny ofert: 
Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia; kara liczona będzie od wartości  wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 
ust. 1 niniejszej umowy, 

i) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – 
w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

j) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –  
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 
ust. 1.  

4. Zamawiający ma prawo potrącić kary, o których mowa w ust. 1 punkt a) – h) 
z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1. 

5. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokryje powstałej szkody, Zamawiającemu 
przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody w pełnej wysokości.  

6. W przypadku utraty dotacji przyznanej Zamawiającemu z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości utraconej 
dotacji. 

§ 8 
Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni; 

2) Wykonawca opo z nia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy o okres 
dłuz szy niz  3 dni lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu Umowy mimo wezwania 
złoz onego na pis mie przez Zamawiającego, 

3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z niniejszą umową. 

5) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Inspektora nadzoru 
i wezwania do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami 
umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności, gdy wykonuje roboty 
z udziałem podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

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

4. Os wiadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy lub jej częs ci Zamawiający ma prawo 
złoz yc  w terminie do 30 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia, 
lub w przypadku termino w okres lonych w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 od dnia następnego po upływie 
tych terminów. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 
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1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy.  

2)  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę. 

3)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 
Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

 
§ 9 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  

3. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane 
w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby 
przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy 
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia 
zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych lub usług. 

4. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany 
w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
również zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo 
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej. 

6. Zamawiający zastrzega możliwość zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 
30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku bądź jeśli nie spełnia wymagań określonych 
w SIWZ. 

7. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6 powinno nastąpić w terminie 14 dni od przedłożenia 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

8. Niezgłoszenie w terminie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację 
projektu przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający zastrzega możliwość zgłoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy przewiduje termin 
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zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku bądź jeśli 
nie spełnia wymagań określonych w SIWZ. 

11. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 10, powinno nastąpić w terminie 14 dni od przedłożenia 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

12. Niezgłoszenie w terminie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

13. Powyższe zasady, określone w ust. 4 – 12 niniejszego rozdziału, mają odpowiednie 
zastosowanie także do wszelkich zmian umów o podwykonawstwo oraz umów i ich zmian 
zawieranych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

14. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 
dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, przy czym wyłączenie o którym mowa 
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

15. W sytuacji, gdy w umowie lub jej zmianie, o której mowa w ust. 14, termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy aniżeli 30 dni, zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej. 

16. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy przez Wykonawcę, dotyczącej podmiotu, 
na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powoduje, iż wykonawca 
jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

17. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

18. Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania finansowe za zrealizowane roboty przez 
Podwykonawcę nieujawnionego Zamawiającemu w toku realizacji zamówienia. 

19. Wykonawca zobowiązuje się zawrzec  w umowie, o podwykonawstwo postanowienia 
zobowiązujące podwykonawcę do: 

1) uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie z dalszym podwykonawcą umowy o roboty 
budowlane, 

2) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, wraz ze zgodą 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tres ci zgodnej z projektem 
umowy, 

3) przedkładania Zamawiającemu pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

4) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie dłuższego niż 
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku. 

20. Wykonawca zobowiązuje się zawrzec  w umowie o podwykonawstwo postanowienia 
zobowiązujące podwykonawcę do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo 
postanowien , o których mowa w ust. 19 stosowanych odpowiednio. 

21. Wykonawca zobowiązuje się zapewnic , iz  postanowienia, o których mowa w ust. 19 zostaną 
wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez kaz dego dalszego 
podwykonawcę. 
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§ 10 
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na 
okres …… miesięcy11 od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania 
protokółu odbioru końcowego. 

2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela rękojmi na okres 5 lat od dnia odebrania przez 
Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokółu odbioru końcowego. 

3. W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ujawnionych wad 
bezpłatnie, na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do 
umowy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 
rękojmi czy gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem 
okresu rękojmi czy gwarancji. 

§ 11 
Zmiana umowy 

Istotne postanowienia niniejszej umowy mogą być zmienione tylko w przypadkach 
określonych w SIWZ. 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), ustawy z dnia 
07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego, 
o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 
egz. dla Wykonawcy. 

4. Integralną część umowy stanowią załączniki: 
1)  Karta gwarancyjna – załącznik nr 1. 
2)  Oświadczenie wykonawcy odnośnie ilości osób zatrudnionych/które zostaną 

zatrudnione/ na podstawie umowy o pracę, do wykonywania czynności w zakresie 
realizacji niniejszego zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy - 
załącznik nr 2 

3)  Oferta Wykonawcy – załącznik nr 3 
4)  SIWZ – załącznik nr 4 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 

…………………………………      ………………………………… 
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    - Załącznik Nr 1 do Umowy 

 

KARTA GWARANCYJNA 
 

Gwarantem będącym Wykonawcą Umowy nr ……………………………………………. 

z dnia..............jest................................................................................................................. 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiający:  

GMINA KROCZYCE, z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce  

Wykonawca/Gwarant/ oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty budowlane 

zostały wykonane zgodnie z Umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - 

budowlanymi.  

§1 
Przedmiot i termin gwarancji 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy na wykonanie robót budowlanych. 

Gwarancja obejmuje wady materiałowe, urządzenia oraz wady w robociz nie. 

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego za cały przedmiot umowy, w tym także za części 

realizowane przez podwykonawców.  

3. Okres gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot Umowy wynosi …… miesięcy12 od dnia 

odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokółu odbioru 

końcowego.  

4. Jez eli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji 

biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega 

przedłuz eniu o czas, w którym wada była usuwana. 

§2 
Obowiązki i uprawnienia stron 

1. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę/Gwaranta w formie pisemnej 

w terminie 3 dni od ujawnienia wady, podając jej rodzaj. 

2. W przypadku wystąpienia wad Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym 

celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby 

użytkowanie przedmiotu niniejszej gwarancji, a także gdy ujawniona wada może skutkować 

zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska albo wystąpieniem 

niepowetowanej szkody dla Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest przystąpić do 

usunięcia wady niezwłocznie, tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunięcia jej 

w najwcześniej możliwym terminie. 

3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może 

zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy.  

4. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu 

odbioru prac z usuwania wad. 
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 Zgodnie z ofertą Wykonawcy 
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5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad. 

§3 
Inne warunki gwarancji 

1. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek siły wyższej, szkody wynikłe z winy 

Zamawiającego, a szczególnie użytkowania przedmiotu niniejszej gwarancji w sposób 

niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania. 

2. Pomimo wygaśnięcia gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały 

zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji. 

§4 
Przeglądy gwarancyjne 

1. Odbiór pogwarancyjny polegający na ocenie stanu przedmiotu zamówienia po użytkowaniu 

w okresie gwarancji, a także ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym odbędzie się przed upływem terminu gwarancji 

udzielonej Zamawiającemu na przedmiot niniejszej umowy.  

2. Termin odbioru pogwarancyjnego wyznaczy Zamawiający i powiadomi o nim Wykonawcę, co 

najmniej 3 dni przed rozpoczęciem czynności odbiorowych. 

3. Z czynności odbioru pogwarancyjnego zostanie sporządzony protokół odbioru, którego 

postanowienia będą wiążące dla Wykonawcy, także w sytuacji, gdy czynności odbioru 

Zamawiający dokona jednostronnie, z powodu nieobecności Wykonawcy. 

§5 
Komunikacja 

1. O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie pisemnie bądź e-mailem na 

wskazane adresy.  

2. Pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: 

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

3. Pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:  

Gmina Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce; kroczyce@kroczyce.pl  

4. O zmianach danych teleadresowych strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie 

później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyłania korespondencji 

pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

§6 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności 

kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

 

………………………………………… 
(podpis Wykonawcy/Gwaranta) 

mailto:kroczyce@kroczyce.pl
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- Załącznik Nr 2 do Umowy  

 

Oświadczenie wykonawcy  
 

odnośnie ilości osób zatrudnionych/które zostaną zatrudnione/ na podstawie umowy 

o pracę, do wykonywania czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – kodeks pracy  

 

Czynność w zakresie realizacji zamówienia Ilość osób* 

a) Wykonanie robót przygotowawczych 

i rozbiórkowych 
 

b) Wykonanie robót ziemnych  

c) Wykonanie podbudowy  

d) Wykonanie nawierzchni  

 

 

 

 ………………………………………… 
(podpis Wykonawcy) 

 

Dopuszcza się scalenie wierszy i podanie łącznej liczby osób, wykonujących wskazane przez Zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy  

 


