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Nazwa Zamawiającego: Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód 

REGON:   151987294 

NIP:     574 18 79 560 

Miejscowość   Panki 

Adres:   42-140 Panki, ul. Łąkowa 8 

Strona internetowa: www.zmpp.4bip.pl 

Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30 

Tel./fax.:    34/319 01 30 

 

 

 

 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować 
na adres: 

 

Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód,  

ul. Łąkowa 8, 42-140 Panki 

 

znak postępowania: 271.1.2014 
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Rozdział 1.  Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których 
  zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

− Biuletyn Zamówień Publicznych  

− strona internetowa Zamawiającego – www.zmpp.4bip.pl 

− tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania:                                 

“Budowa budynku administracyjno-garażowego (związanego z obsługą oczyszczalni 

ścieków)”  

Kod we wspólnym słowniku zamówień (CPV): 

45.21.13.50-7, 45.23.32.22-1, 45.30.00.00-0, 45.22.33.00-9 

Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu, stanowiącego budynek administracyjno-

garażowy wraz z parkingiem, zlokalizowanego wzdłuż drogi dojazdowej wewnętrznej do 

oczyszczalni ścieków. Związane z tym jest wykonanie prac o następującym zakresie: 

- wykonania budynku administracyjno-garażowego, 

- budowa parkingu na terenie działek o nr ewid. 220, 221 dla 6 samochodów osobowych w tym 

jeden dla osoby niepełnosprawnej, 

- budowa ciągów pieszych z kostki betonowej, 

- realizacja oświetlenia terenu w otoczeniu parkingu u wejścia głównego, 

- realizacja przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, 

- realizacja obiektów małej architektury. 

Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenie                       

na użytkowanie dla obiektu. 

2. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:  

Załącznik Nr 1 do SIWZ Projekt budowlany  

Załącznik Nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Załącznik Nr 3 do SIWZ Przedmiar robót 

3. Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia na wykonane 

roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez 

Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 

4. Ilekroć przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub 

pochodzenia, dopuszcza się rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem, iż proponowane 

rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż 

wymagane przez zamawiającego. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu 

spoczywa na Wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty 

budowlane (w tym materiały i urządzenia) spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 31.10.2016 r.  
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Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
   oceny spełniania tych warunków 

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

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali                             
i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną porównywalną                 
z przedmiotem zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i odbiorów. Za roboty porównywalne uważa się wykonanie budynku                             
o powierzchni minimum 220 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego. 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać 
zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia 
tych osób, w tym przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.  

- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową umożliwiające wykonanie 
zamówienia w wysokości min. 500 tys. zł. 

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 tys. złotych 
(słownie: pięćset tysięcy). 

2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 
złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5.  

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału                                    
w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia                   
i dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki 
określone w ust. 1 pkt 1) spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2) 
winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających 
ofertę wspólną). 

Rozdział 5.  Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców 

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw                 
do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złożyć: 

1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków 
określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4    
do SIWZ.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być 

złożone wspólnie. 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa 

każdy z Wykonawców oddzielnie. 
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3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności   
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

każdy z Wykonawców oddzielnie.  

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,                   
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

każdy z Wykonawców. 

5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega                           
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie,                       
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

każdy z Wykonawców. 

6) oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej- załącznik nr 6 do SIWZ wraz    
z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

7) wykaz wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -                  
w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w Rozdziale 4 
ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ  z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
załączenia dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 7              
do SWIZ.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

przynajmniej jeden z Wykonawców. 

8) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia                
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; zakres 
ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego                      
w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ.  Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 8 do SWIZ.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

przynajmniej jeden z Wykonawców. 

9) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

10) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

11) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000 złotych 
(słownie: pięćset tysięcy złotych). 
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

przynajmniej jeden z Wykonawców. 

12) potwierdzenie wniesienia wadium. 

13) zatwierdzony wzór umowy. 

2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3) – 5) SIWZ składają dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że: 

-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie                              
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania – wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu 
wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ). 

4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp – określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ,  a także określonych w Rozdziale 4 
ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych              
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub te podmioty. 

6. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność    
z oryginałem przez Wykonawcę. 

7. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, 
komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  

9. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). 

Rozdział 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania; 

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu             
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
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umowy w sprawie zamówienia;  

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę 
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 
dokumentów; 

4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) 
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy 
żądać  przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, 
a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się 
z Wykonawcami  

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

− pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1 

− faksem (nr 34/3190130)  

− drogą elektroniczną (adres:  zmpp@interia.eu),  

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, 
oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami 
muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 
składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

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

4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego 
o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:  

1) nazwę i adres Wykonawcy,  

2) nr telefonu i faksu, e-mail, 

3) znak postępowania – 271.1.2014 

5. SIWZ została opublikowana na stronie: www.zmpp.4bip.pl oraz można ją także odebrać               
w siedzibie Zamawiającego, Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód, 

ul. Łąkowa 8, 42-140 Panki w godzinach urzędowania Zamawiającego po wcześniejszym 
telefonicznym zgłoszeniu. 

6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  

 mgr inż. Tomasz Szymański tel. 34/3190130, fax: 34/3190130,                                                 
e-mail: zmpp@interia.eu  

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium 

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 
wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy i 00/100 złotych). 

2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 
ustawy Pzp, tj.: 

1) pieniądzu, 

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

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania 
ofert. 

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy Krzepice oddział Przystajń Nr 46 8250 1039 2003 0300 1717 0101 

5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty 
zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert 
w siedzibie Zamawiającego Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód, 

ul. Łąkowa 8, 42-140 Panki - Biuro Związku a kserokopię dokumentu należy załączyć do 
oferty. 

7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie 
Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

Rozdział 9.  Termin związania ofertą 

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

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

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

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

Rozdział 10.  Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Opakowanie i adresowanie oferty: 

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

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

Adresat: 

Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód, ul. Łąkowa 8, 42-140 

Panki 

OFERTA NA ZNAK SPRAWY: 271.1.2014 
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NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

 03.11.2014 r.  godz. 10.30  

2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie 
prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo                  
w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje 
osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów 
(Pełnomocnictwa) załączonych do oferty.  

3. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być 
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się 
umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno), 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 
spowoduje ich odtajnienie. 

4. Informacje pozostałe: 

1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 
określonych w niniejszej SIWZ, 

3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  

b) w formie pisemnej. 

5. Zaleca się, aby: 

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach                      
do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 
lub posiadającą Pełnomocnictwo, 

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana.  

c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór 
stanowi Załącznik Nr  9 do SIWZ). 

6. Zmiana/wycofanie oferty: 

a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić lub wycofać ofertę, 

b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, 

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio 
„ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 
osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy. 
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Rozdział 11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. 
Ochrony Wód, ul. Łąkowa 8, 42-140 Panki – Biuro Związku, w terminie do dnia 
03.11.2014 roku, godz. 10.00  

2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Panki ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki, Sala 
Konferencyjna dnia 03.11.2014 roku, godz. 10.30. 

3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu 
ofert Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy Panki                
ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki, Sala Konferencyjna. 

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

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

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

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

Rozdział 12.  Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe 
za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie 
z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 

2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego. Cena oferty musi zawierać 
wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost                            
z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać 
zamówienia oraz podatek VAT. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić 
także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym 
związanych. Podstawą do obliczenia ceny są: dokumentacja projektowa, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo przedmiar robót. Wykonawca musi 
przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.  

Rozdział 13.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert 

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt. 

×=
 C

 C

OB

NKC 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji) 

Gdzie: 

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu  

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

Rozdział 14.  Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

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

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

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy oraz do dostarczenia zestawienia rzeczowo-finansowego 
robót. 

Rozdział 15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej 
w ofercie. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych               
w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego:  

Bank Spółdzielczy Krzepice oddział Przystajń Nr 46 8250 1039 2003 0300 1717 0101 

z podaniem tytułu:  

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy 271.1.2014” 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może 
zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia. 

7. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

8. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi                                     
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.   

9. Kwota, o której mowa w ust. 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady.  

10. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż 
pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej 
klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po 
przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego). 

Rozdział 16.  Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 10 do SIWZ.  

Uwaga – w Załączniku Nr 10 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane                              

w ogłoszeniu o zamówieniu. 
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Rozdział 17.  Inne informacje 

Zamawiający nie przewiduje: 

1) składania ofert częściowych i wariantowych, 

2) udzielania zamówień uzupełniających, 

3) zawarcia umowy ramowej, 

4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski. 

Rozdział 18.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.   

Rozdział 19.  Załączniki do SIWZ 

Załącznik Nr 1 Projekt budowlany wielobranżowy  

Załącznik Nr 2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

Załącznik Nr 3 Przedmiar robót 

Załącznik Nr 4  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  

Załącznik Nr 5  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania                                
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

Załącznik Nr 6  Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej  

Załącznik Nr 7    Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych 

Załącznik Nr 8   Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia  

Załącznik Nr 9  Formularz oferty 

Załącznik Nr 10  Istotne postanowienia umowy 
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Projekty budowlane na wykonanie zadania:  

“Budowa budynku administracyjno-garażowego(związanego z obsługą oczyszczalni 
ścieków)”  

 

 

oraz Specyfikacja Techniczna, Przedmiar robót dostępne są: 

 w siedzibie Zamawiającego, tj. Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony 

Wód, ul. Łąkowa 8, 42-140 Panki – Biuro Związku, oraz na stronie internetowej: 

www.zmpp.4bip.pl – wersja elektroniczna.  
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Załącznik Nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU                  

W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP 

 

 

 

 

Wykonawca/Wykonawcy……….. 

 

 

 

Oświadczenie 1 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: “Budowa budynku administracyjno-
garażowego (związanego z obsługą oczyszczalni ścieków)”, oświadczam/my, że zgodnie z art. 
22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. 
U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.): 

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

4. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie   
zamówienia. 

 

 

 

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

Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń wiedzy 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 

/ pieczątki 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie lub Pełnomocnik w ich 

imieniu. 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU                      

NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP  

 

 

 

 

Wykonawca/wykonawcy……….. 

 

 

 

Oświadczenie 2 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: “Budowa budynku administracyjno-
garażowego(związanego z obsługą oczyszczalni ścieków)”, oświadczam/my, że nie 
podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

 

 

 

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

Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń wiedzy 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 

/ pieczątki/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

powyższy dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub 

Pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu każdego z Wykonawców osobno. 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUP KAPITAŁOWYCH 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego 
przedmiotem jest “Budowa budynku administracyjno-garażowego(związanego z obsługą 
oczyszczalni ścieków)”, prowadzonym przez Gminę Panki oświadczamy, że 

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

• należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  
Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej. 

 

 

 

 

……………………. dnia …………… 

 

 

 

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

Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń wiedzy 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 

/ pieczątki 

  

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

 

       Wykonawca  

 

…………. 

       

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych potwierdzających 
spełnianie warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ. 

 

Termin realizacji  

 

Nazwa Odbiorcy  

 
 

Lp. 

Opis 

przedmiotu 

zamówienia 

(z uwzględnieniem 

wykazania realizacji 

określonego zakresu) 

Całkowita 

wartość brutto 

roboty budowlanej 

 

w PLN 

Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione 
roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone  

 

 

 

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

Podpis osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 
/ pieczątki 

 

 

 

 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 8 do SIWZ WYKAZ OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

 

 

       Wykonawca  

 

…………. 

 

       

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,               

a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzający spełnienie warunku 
udziału w postępowaniu. 

 

LP Nazwisko i imię Funkcja w 
realizacji 

zamówienia 

Zakres i okres 
doświadczenia 

Opis posiadanych 
kwalifikacji 

zawodowych 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

 

 

 

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

Podpis osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 
/ pieczątki 

 

 

 

 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 9 do SIWZ  WZÓR OFERTY  

 

 

 

 

    Zamawiający: 

      ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY PANKI-PRZYSTAJŃ 

                    DS. OCHRONY WÓD 

   

OFERTA 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie “Budowa budynku 
administracyjno-garażowego(związanego z obsługą oczyszczalni ścieków)”, oferujemy 
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia za cenę: 

 

CENA OFERTOWA   …………………………   PLN 

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

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

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ………%. 

1. Oświadczamy, że: 

1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do dnia 31.10.2016 r. 

2) na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy gwarancji zgodnie                              
z warunkami podanymi w SIWZ;  

3) akceptujemy warunki płatności; 

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

5) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 
zamówienia. 

6) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 
zamówienia podany przez Zamawiającego, 

7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert, 

8) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 
zamówienia: 

a) ….. 

b) ….. 

c) ….. 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy                 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

3. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

•     

•          

 
 

 
Pieczęć Wykonawcy 
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•    

 

Nazwa i adres WYKONAWCY : 

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

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

NIP .......................................................    

REGON .................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

........................................................................................................................... numer telefonu: (**)  

Numer faksu: (**) 

e-mail             ................................................................................................ 

 

 

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

Podpis osób uprawnionych 

do składania świadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 10 do SIWZ  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

UMOWA NR  …………. /2014 

W dniu ……………… 2014 w Pankach pomiędzy Związkiem Międzygminnym Panki-Przystajń ds. 
Ochrony Wód, 42-140 Panki, ul. Łąkowa 8, reprezentowanym przez: 

- Przewodniczącego Zarządu:………………………….. 

- Wiceprzewodniczącego Zarządu:……………………………….. 

, zwany dalej Zamawiającym, 

a …………………………………………………………………………………………… reprezentowanym przez 
………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ……………………… Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje  do wykonania 
roboty budowlane zadania inwestycyjnego pn.: 

“Budowa budynku administracyjno-garażowego (związanego z obsługą oczyszczalni 
ścieków)”  

Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu, stanowiącego budynek administracyjno-
garażowy wraz z parkingiem, zlokalizowanego wzdłuż drogi dojazdowej wewnętrznej do 
oczyszczalni ścieków. Związane z tym jest wykonanie prac o następującym zakresie: 
- wykonania budynku administracyjno-garażowego, 
- budowa parkingu na terenie działek o nr ewid. 220, 221 dla 6 samochodów osobowych w 
tym jeden dla osoby niepełnosprawnej, 
- budowa ciągów pieszych z kostki betonowej, 
- realizacja oświetlenia terenu w otoczeniu parkingu u wejścia głównego, 
- realizacja przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, 
- realizacja obiektów małej architektury. 
Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na 
użytkowanie obiektu. Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zestawieniu rzeczowo-
finansowym, które stanowią integralną część niniejszej umowy. 

§ 2 

1. Strony ustaliły termin realizacji zadania: 

- rozpoczęcie             - zgodnie z protokołem przekazania robót 
 - zakończenie            - 31.10.2016 r. 

2. Termin realizacji może ulec zmianie o określaną liczbę dni, w których nie można prowadzić 
robót budowlanych wskutek jednej z poniższych przyczyn: 

a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 
objętych umową, potwierdzonych danymi publikowanymi przez Instytut Meteorologii             
i Gospodarki Wodnej, 

b) konieczności wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, których 
opracowanie może spowodować przerwy w prowadzeniu robót, 

c) przerwy w prowadzeniu robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
d) decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie 

realizacji zamówienia, 
e) wystąpienie przypadków siły wyższej, na które strony nie maja wpływu, a które 

utrudniają bądź uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania albo 
zmieniają w istotny sposób warunki jego realizacji i których nie da się uniknąć nawet 
przy zachowaniu należytej staranności. 
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3. Wystąpienie siły wyższej obowiązana jest wykazać strona, która się na nią powołuje. 

4. Za termin zakończenia robót uważa się datę złożenia Zamawiającemu zgłoszenia gotowości 
do odbioru. 

§ 3 

1. Roboty zostaną wykonane wg załączonej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z odpowiednimi Polskimi 
Normami, aktami prawnymi oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo robót, mienia i osób postronnych 
oraz porządek na budowie. 

3. Wykonawca podczas całego okresu trwania robót winien na własny koszt zabezpieczyć                  
i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania. 

4. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. Zamawiający 
ma obowiązek przystąpić do odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, wykonanych 
robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z 
udziałem Wykonawcy. Na okoliczność odbioru robót Zamawiający sporządza protokół 
odbioru, który podpisują obie strony umowy. 

§ 4 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty: 
……………………………………………………………………………………………… 

2. Do zawarcia umowy o roboty budowlane Wykonawcy z Podwykonawcą, jest wymagana 
zgoda Zamawiającego. W tej sytuacji nie później niż 14 dni przed planowanym 
skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót, Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z Podwykonawcą, uwzględniając 
zakres robót powierzonych Podwykonawcy, termin ich wykonania oraz wysokość 
wynagrodzenia przysługującego z tytułu ich wykonania.  

3. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 
umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji, dotyczącej wykonania robót, 
określonych w umowie lub projekcie nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń uważa się, że wyraził 
zgodę na zawarcie umowy.  

4. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia wynikające z ust. 3-4 stosuje się odpowiednio. 

5. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu 
odpowiedzialności za wady i okresu odpowiedzialności, aby nie był on mniejszy i krótszy od 
zakresu i okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy (lub dalszemu 
Podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

7. Wykonawca, Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) robót przedkłada 
Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo. 

8. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w następujących przypadkach: 

1) niespełnienie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2) gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty 
doręczenia faktury lub rachunku. 

9. Wykonawca, Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) robót przedkłada 
Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poświadczoną za zgodność  
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
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lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości, o której mowa w § 4 ust 1 umowy. 

10.  W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 7, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

11. Przepisy ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

12. W przypadku uchylenia się od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę, Zamawiający 
dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy (lub 
dalszemu Podwykonawcy), który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                 
o podwykonawstwie, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości 
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), o których mowa w ust. 13, w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia tej informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14 Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu 
Podwykonawcy) jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) w przypadku istnienia wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu któremu płatność się 
należy, albo 

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu 
Podwykonawcy), jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy (lub dalszemu 
Podwykonawcy), o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego  
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. Fakturowanie prac wykonywanych w podwykonawstwie następować będzie za pomocą 
faktury Wykonawcy z następującymi załącznikami: 

1) kserokopia faktury Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę; 

2) kserokopia protokółu odbioru robót wykonanych w podwykonawstwie, potwierdzona                 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 

3) cesji/przelewu wierzytelności wynikającej z faktury na Podwykonawcę ze wskazaniem 
banku oraz numeru konta bankowego Podwykonawcy lub potwierdzenie zapłaty na rzecz 
Podwykonawcy wierzytelności przysługującej mu z tej faktury. 

17. Zapłata faktury Podwykonawcy nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy 
Podwykonawcy, chyba że Wykonawca przedstawi niebudzące wątpliwości potwierdzenia 
zapłaty tej faktury na rzecz Podwykonawcy. W takim przypadku nie dokonuje się cesji 
wierzytelności, o której mowa w ust. 17 pkt. 3. 

18. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do złożenia wraz z fakturą wystawioną 
Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego wierzytelność 
jest składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego Podwykonawcy lub 
umowę cesji tej wierzytelności na rzecz tego Podwykonawcy. Potwierdzenie powinno 
zawierać oświadczenia, że Wykonawca i Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) nie 
mają względem siebie roszczeń dotyczących robót objętych tą fakturą.  

19.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego.  
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20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się przepis art. 6471 
Kodeksu cywilnego oraz art. 143b – 143d ustawy Pzp. 

§ 5 

1. Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela, pełniącego nadzór inwestorski: 
…………………………………………………… 

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń 
związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy w osobie: 
……………………………… 

4. O każdej zmianie na tych stanowiskach strony zobowiązane są powiadomić się wzajemnie             
w terminie niezwłocznym od daty ich wprowadzenia. 

§ 6 

1. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy Strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe w kwocie: .......................... zł. – cena netto, plus podatek VAT …%, tj. …………………. 
zł. Razem kwota brutto …………………… /słownie: ……………………………. 

2. Zmiany stawki VAT za roboty budowlane wynikające ze zmiany przepisów prawa 
podatkowego powodują automatycznie stosowną zmianę wysokości wynagrodzenia 
należnego wykonawcy, chyba że z przepisów prawa podatkowego wynikać będzie 
możliwość zastosowania do wynagrodzenia umownego dotychczasowych stawek podatku 
VAT.   

3. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej, obejmuje również koszt przygotowania placu 
budowy i zaplecza na czas prowadzenia robót. 

4. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie częściowych protokołów odbioru robót oraz 
protokołu odbioru końcowego, sporządzonych po wykonaniu robót i podpisanego przez 
strony. Zamawiający dopuszcza rozliczenie robót za pomocą protokołów częściowych do 
wysokości 70 % wartości robót oraz protokołu końcowego. 

5. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będą faktury częściowe oraz faktura końcowa wraz             
z protokołami odbioru robót. Do faktury musi być dołączone rozliczenie rzeczowo-
finansowe realizacji zadania sporządzone przez Wykonawcę i podpisane przez 
przedstawiciela Zamawiającego. 

6. Należność za wykonane roboty Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy 
numer: …………………………………………………………………….. w terminie 30 dni od daty 
otrzymania od niego dokumentów rozliczeniowych.  

§ 7 

1. Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji, który wynosi 
36 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek  
w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. Okres 
gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy. 

3. Usunięcie wad i usterek będzie każdorazowo potwierdzone protokołem podpisanym przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w określonym terminie, Zamawiający zleci ich usunięcie 
stronie trzeciej na koszt wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek będą 
pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 
należytego wykonania umowy. 

§ 8 

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

a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
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leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

b) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy. 

c) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.  

f) W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w § 4 ust. 19. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego 
wezwania w terminie trzech miesięcy. 

b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru robót. 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

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

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

a) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy. 

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

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

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

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

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

b)  Odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w § ust. 4 c, po cenach 
przedstawionych w kosztorysie ofertowym. 

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

d) Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi                        
na podstawie zestawień rzeczowo-finansowych przygotowanych przez Wykonawcę,                   
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za odstąpienie od umowy z przyczyn,                 
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za które ponosi odpowiedzialność,  

b) 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za każdy dzień zwłoki w realizacji zadania, 

c) 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze robót ponad czas wyznaczony na ich usunięcie, 

d) 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia 
lub braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, 

e) 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia 
w przypadku nieterminowego przedłożenia lub nieprzedłożenia do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
projektu jej zmiany,  

f) 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za każdy dzień opóźnienia w przypadku 
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany,  

g) 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia                        
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.  

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości: 

a) 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za odstąpienie od umowy z przyczyn, za 
które ponosi odpowiedzialność za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

b) 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do 
przeprowadzenia odbioru robót, wykraczający ponad 7 dni od zgłoszenia przez 
Wykonawcę robót do odbioru.         

3. Kary umowne określone w pkt. 1, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy. 

4. W przypadku poniesienia szkody wyższej niż rekompensata w postaci kar umownych, 
niezależnie od w/w kar, strony mogą dochodzić odszkodowania dodatkowego.  

§ 10 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny 
ofertowej brutto, co stanowi kwotę:……………………………………. 

2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie:…………………………………. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70 %                 
w terminie 30 dni od daty ostatecznego odbioru robót, pozostałe 30 %, stanowiące 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona w terminie 15 dni             
po upływie terminu gwarancji. 

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi 
odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystywane do zgodnego                    
z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być nieodwołalne, bezwarunkowe                 
i płatne na pierwsze żądanie. 

§ 11 

1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 
możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w formie aneksu w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: 

1) zmiana terminu realizacji wynikająca z przyczyn wymienionych w § 2 ust. 2; 
2) zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia                                

i po akceptacji przez Zamawiającego;  
3) zmiana na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru.  
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2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie                           
w formie aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego wraz                    
z aktami wykonawczymi. 

§ 13 

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

 

 

WYKONAWCA                       ZAMAWIAJĄCY 

 


