
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

           ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krzyż Wielkopolski
ul. Wojska Polskiego 14

64-761 Krzyż Wielkopolski
e-mail:    um  @  krzyz  .pl  

Zaprasza  do  złożenia  oferty  w  postępowaniu  o  udzielenia  zamówienia  publicznego  prowadzonego
w trybie  podstawowym bez  negocjacji  o  wartości  zamówienia  nie  przekraczającej  progów unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 tj. ze zm.) – dalej p.z.p. na ROBOTĘ BUDOWLANĄ pn.

"Budowa dróg w Krzyżu Wielkopolskim - etap II – ul.Lipowa, ul.Brzozowa”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym

https://platformazakupowa.pl/pn/krzyz_wielkopolski

Nr postępowania TG.271.14.2021.AP
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I.       NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krzyż Wielkopolski
ul. Wojska Polskiego 14
64-761 Krzyż Wielkopolski
Tel.: 67 256 41  45
NIP: 763 210 11 18
Adres e-mail: um@krzyz.pl
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne
wszelkie  dokumenty  związane  z  prowadzoną  procedurą:
https://platformazakupowa.pl/pn/krzyz_wielkopolski 

Godziny pracy: pn 8:00-16:00, wt-pt  7:30-15:30

II.     OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   

1. 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 danych)  (Dz.  U.  UE L119 z  dnia 4 maja 2016 r.,  str.  1;
zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 
1) administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Krzyża  Wielkopolskiego,
ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wielkopolski, 
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail iod  @krzyz.pl  ,   
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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, 
6) obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio  Pani/Pana
dotyczących  jest  wymogiem  ustawowym  w  przepisach  ustawy  PZP,  związanym  z  udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 
8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w  przypadku,  gdy  skorzystanie  z  tego  prawa  wymagałoby  po  stronie  administratora
niewspółmiernie  dużego  wysiłku  może  zostać  Pani/pan  zobowiązana  do  wskazania
dodatkowych informacji  mających  na  celu  sprecyzowanie  żądania,  w  szczególności  podania
nazwy  lub  daty  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  lub  konkursu  albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 
b) na  podstawie  art.  16  RODO  prawo  do  sprostowania  Pani/Pana  danych  osobowych
(skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania
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o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą PZP oraz  nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 
c) na podstawie art.  18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych  osobowych z  zastrzeżeniem okresu  trwania  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(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); 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 
9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) 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;
10) przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  na  niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych przez administratora Organem właściwym
dla  przedmiotowej  skargi  jest  Urząd  Ochrony  Danych  Osobowych,  ul.  Sawki  2,  00-193
Warszawa.  

ROZDZIAŁ III.     TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275
pkt 1 p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.
2.  Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru najkorzystniejszej  oferty  z  możliwością  prowadzenia
negocjacji.
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich
mowa w art. 3 ustawy p.z.p.
4.  Zgodnie  z  art.  310  pkt  1  p.z.p.  Zamawiający  przewiduje  możliwość  unieważnienia
przedmiotowego  postępowania,  jeżeli  środki,  które  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.
9. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę  na  podstawie  stosunku  pracy  osób  wykonujących  wskazane  przez
zamawiającego czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia,  jeżeli  wykonanie  tych  czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.  22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r.
- Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) obejmują następujące rodzaje czynności:
1)  Zamawiający  wymaga,  aby  przez  cały  okres  realizacji  zamówienia  osoby  wykonujące
bezpośrednio  roboty  budowlane  przy  realizacji  zamówienia  (praca  fizyczna-  robotnicy
budowlani)  były  zatrudnione  przez  Wykonawcę  lub  odpowiednio  przez  podwykonawcę  na
podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywane przez nie czynności polegają na wykonywaniu
pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U.
z 2020r., poz. 1320 ze zm.). Ustalenie warunków zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii
Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga aby każda osoba biorąca czynny
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udział przy realizacji przedmiotu zamówienia była zatrudniona na powyższych warunkach;
2) Każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie
krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu:
2.1)  aktualne  oświadczenie,  że  osoby,  o  których  mowa  w  ust.  9),  są  zatrudnione  przez
Wykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę,  podpisane  przez  osobę/y  upoważnioną/e  do
reprezentowania  Wykonawcy  lub  osobę/y  przez  Wykonawcę  umocowaną/e.  Przedmiotowe
oświadczenie  Wykonawca  składa  pod  rygorem  odpowiedzialności  za  składanie  fałszywych
oświadczeń.  Na  zasadach  określonych  w  niniejszym  punkcie,  Wykonawca  przedstawia
Zamawiającemu oświadczenie dotyczące podwykonawców. Oświadczenie to powinno zawierać
w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia
oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności  wykonują  osoby  zatrudnione  na
podstawie  umowy o pracę wraz  ze  wskazaniem liczby  tych  osób,  rodzaju umowy o  pracę,
wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;
2.2) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i  zdrowotne  z  tytułu  zatrudnienia  na
podstawie umowy o pracę za okres rozliczeniowy
2.3)  Nieprzedłożenie  przez  Wykonawcę  oświadczenia  lub  zaświadczenia,  o  których  mowa
powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie uprawniało Zamawiającego do
naliczenia kary umownej określonej we wzorze umowy (zał. do SWZ);
2.4)  W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez
Wykonawcę lub podwykonawcę,  Zamawiający może zwrócić  się  o  przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
10.  Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na
podstawie  stosunku  pracy  zostały  określone  we  wzorze  umowy  oraz  Opisie  Przedmiotu
Zamówienia (OPZ), stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 6 oraz Załącznik nr 7 do SWZ.
11.  Zamawiający  nie  określa  dodatkowych  wymagań  związanych  z  zatrudnianiem  osób,  o
których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.  Przedmiotem  zamówienia  są  roboty  budowlane  polegające  na  budowie  sieci  kanalizacji
deszczowej oraz utwardzenie ulic Lipowej i Brzozowej kostką brukową betonową gr. 8 cm. Ulice:
Lipowa oraz Brzozowa zaprojektowano jako ulice wewnętrzne, klasy D, szer. jezdni 5,0 m, kat.
ruchu KR1. Dla ulic zaprojektowano chodniki szer. 1,5 m. Przekrój uliczny daszkowy 2%. Spadki
podłużne założono w taki sposób, aby maksymalnie dowiązać się wysokościowo do istniejących
bram i furtek do posesji. Nawierzchnie wszystkich wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8
cm, łagodnie wkomponowane w chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm. Ze względu na mały spadek
podłużny ulic zaprojektowano ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej szer. 15 –
20 cm.. Odwodnienie dróg i chodników projektuje się spadkami podłużnymi i poprzecznymi do
projektowanych wpustów ulicznych. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać
wszelkich niezbędnych rozbiórek. Miejsce do składowania materiałów z robót rozbiórkowych
wskaże Inwestor. Nadmiar ziemi z wykopów należy wywieźć na odległość do 5 km w miejsce
wskazane  przez  Inwestora..  Roboty  ziemne  należy  wykonać  z  zachowaniem  szczególnych
warunków  bezpieczeństwa  z  powodu  występowania  uzbrojenia  podziemnego,  celem
zapobieżenia jego uszkodzenia.
1.1. Konstrukcja nawierzchni ulic:
- kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr. 8 cm
- podsypka cem. - piaskowa gr 4 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 18 cm
- warstwa odsączająca gr. 10 cm
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Ulice  ogranicza  się  krawężnikiem  ulicznym  15x30  cm  i  najazdowym  15x22  cm  w  ławie
betonowej z oporem.
1.2. Konstrukcja nawierzchni wjazdów do posesji
- kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr. 8 cm
- podsypka cem. - piaskowa gr 4 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm
- warstwa odsączająca gr. 10 cm
1.3. Konstrukcja nawierzchni 
- kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr. 6 cm
- podsypka cem. - piaskowa gr 4 cm
- warstwa żwirowo – piaskowa gr. 6 cm.
Chodniki  ograniczone  od  strony  posesji  cokołami  ogrodzeń,  a  od  strony  zieleni  obrzeżem
betonowym 8x30 cm.
1.4. Zestawienie długości i powierzchni
1.4.1. ul. Brzozowa – 69 mb
drogi – 486,0 m2

wjazdy – 34,0 m2

chodniki – 160,5 m2

1.4.2. ul. Lipowa – 47 mb
drogi – 622,0 m2

wjazdy – 28,0 m2

chodniki – 115,5 m2

1.5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – 1 komplet.
 Szczegółowe rozwiązania projektowe przedstawiono w części rysunkowej.

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

 V. WIZJA LOKALNA
1. Zamawiający nie przewiduje konieczności odbycia wizji lokalnej.
         
VI. PODWYKONAWSTWO
1.  Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcy
(podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
3.  Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca  wskazał  w  ofercie  części  zamówienia,  których  wykonanie  zamierza  powierzyć
podwykonawcom  oraz  podał  (o  ile  są  mu  wiadome  na  tym  etapie)  nazwy  (firmy)  tych
podwykonawców.
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VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 20 grudnia 2021 r.
2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze
umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wykonał  należycie  co  najmniej  jedną  robotę
budowlaną polegającą na przebudowie/budowie dróg o długości nie mniejszej niż 500 mb oraz
o wartości nie mniejszej niż 300 tys. zł brutto.
-  dysponuje  lub  będzie  dysponował  osobą/mi  niezbędną/mi  do  wykonywania  niniejszego
zamówienia tj. posiadającą/ymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie  tj.  odpowiednie  uprawnienia  budowlane  w  zakresie  kierowania  robotami
budowlanymi  w  specjalności  drogowej  lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia,  które
zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  lub  odpowiednie
kwalifikacje  uzyskane  za  granicą,  uznane  w  Polsce  na  podstawie  przepisów  o  zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
W przypadku, gdy wartości  będą wyrażane w oświadczeniach w innych walutach niż Polski
Złoty  (PLN)  muszą  zostać  one przeliczone  przez  Wykonawcę  wg odpowiednio  Tabeli  A  lub
Tabeli  B  kursów  średnich  walut  obcych  Narodowego  Banku  Polskiego  aktualnej  na  dzień
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Warunki  udziału  w  postępowaniu  mają  na  celu  zweryfikowanie  zdolności  Wykonawcy  do
należytego wykonania udzielanego zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez
Wykonawców  warunków  określonych  w  SWZ  metodą  „spełnia/  nie  spełnia”  na  podstawie
oświadczeń i  dokumentów  określonych  w  SWZ.  Niespełnienie,  któregokolwiek  z  warunków
spowoduje odrzucenie oferty (art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b) PZP).
3.  Zamawiający,  w  stosunku  do  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia, w odniesieniu  do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej –
dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców
4.  Zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania,  uznać,  że  wykonawca  nie  posiada
wymaganych  zdolności,  jeżeli  posiadanie  przez  wykonawcę  sprzecznych  interesów,  w
szczególności  zaangażowanie  zasobów  technicznych  lub  zawodowych  wykonawcy  w  inne
przedsięwzięcia  gospodarcze  wykonawcy  może  mieć  negatywny  wpływ  na  realizację
zamówienia.
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IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.;
2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., tj.:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza
likwidator  lub  sąd,  zawarł  układ  z  wierzycielami,  którego  działalność  gospodarcza  jest
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
b)  który  w  sposób  zawiniony  poważnie  naruszył  obowiązki  zawodowe,  co  podważa  jego
uczciwość,  w  szczególności  gdy  wykonawca  w wyniku  zamierzonego działania  lub  rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych dowodów;
c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub
nienależycie  wykonał  albo  długotrwale  nienależycie  wykonywał  istotne  zobowiązanie
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co
doprowadziło  do  wypowiedzenia  lub  odstąpienia  od  umowy,  odszkodowania,  wykonania
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)
1.  Do  oferty  Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  aktualne  na  dzień  składania  ofert
oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  o  braku  podstaw  do
wykluczenia  z  postępowania  –  zgodnie  z  Załącznikiem  nr  2  do  SWZ;
2.  Informacje  zawarte  w  oświadczeniu,  o  którym  mowa  w  pkt  1  stanowią  wstępne
potwierdzenie,  że  Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w
postępowaniu.
3.  Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie,  nie  krótszym niż  5  dni  od  dnia  wezwania,  podmiotowych środków
dowodowych,  jeżeli  wymagał  ich  złożenia  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  dokumentach
zamówienia,  aktualnych  na  dzień  złożenia  podmiotowych  środków  dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do
tej  samej  grupy  kapitałowej,  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie
konkurencji  i  konsumentów  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  369),  z  innym  wykonawcą,  który  złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia  o  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  wraz  z  dokumentami  lub
informacjami  potwierdzającymi  przygotowanie  oferty,  oferty  częściowej  lub  wniosku  o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o  Działalności  Gospodarczej,  w  zakresie  art.  109  ust.  1  pkt  4  ustawy,  sporządzonych  nie
wcześniej  niż  3  miesiące  przed  jej  złożeniem,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do
rejestru lub ewidencji;
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3)  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  polegających
przebudowie/budowie dróg, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów,  na  rzecz  których  roboty  te  zostały  wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone,  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ.

5.  Jeżeli  Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty
wystawione  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,
potwierdzające  odpowiednio,  że  nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości.
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.

6.  Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem
zawierającym  odpowiednio  oświadczenie  Wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby  albo  osób
uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym  albo  organem samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

7.  Zamawiający  nie  wzywa  do  złożenia  podmiotowych  środków  dowodowych,  jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów  publicznych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji
działalności  podmiotów  realizujących  zadania  publiczne,  o  ile  wykonawca  wskazał  w
oświadczeniu,  o  którym mowa w art.  125  ust.  1  p.z.p  dane umożliwiające dostęp  do tych
środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

8.  Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli  wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.

9. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie  mają w szczególności  przepisy
rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  Pracy  i  Technologii  z  dnia  23  grudnia  2020  r.  w  sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać  zamawiający  od  wykonawcy  oraz  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30
grudnia 2020 r.  w sprawie sposobu sporządzania i  przekazywania informacji  oraz  wymagań
technicznych  dla  dokumentów  elektronicznych  oraz  środków  komunikacji  elektronicznej  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
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XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

1.  Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2.  W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  doświadczenia,  wykonawcy  mogą  polegać  na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do
realizacji którego te zdolności są wymagane.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa,  wraz  z  ofertą,  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  danego  zamówienia  lub  inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3
do SWZ.

4.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności  techniczne  lub  zawodowe,  pozwalają  na  wykazanie  przez  wykonawcę  spełniania
warunków udziału  w postępowaniu,  a  także  bada,  czy  nie  zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

5.  Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  podmiotu  udostępniającego  zasoby  nie
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.  UWAGA:  Wykonawca  nie  może,  po  upływie  terminu  składania  ofert,  powoływać  się  na
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie
polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

7.  Wykonawca,  w  przypadku  polegania  na  zdolnościach  lub  sytuacji  podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X
ust.  1  SWZ,  także  oświadczenie  podmiotu  udostępniającego  zasoby,  potwierdzające  brak
podstaw  wykluczenia  tego  podmiotu  oraz  odpowiednio  spełnianie  warunków  udziału  w
postępowaniu,  w  zakresie,  w  jakim  wykonawca  powołuje  się  na  jego  zasoby,  zgodnie  z
katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ.

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
1.  Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia.  W  takim  przypadku
Wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  albo  do
reprezentowania  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  Pełnomocnictwo
winno być załączone do oferty.
2.  W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,
oświadczenia,  o  których  mowa  w  Rozdziale  X  ust.  1  SWZ,  składa  każdy  z  wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie,  w  jakim  każdy  z  wykonawców  wykazuje  spełnianie  warunków  udziału  w
postępowaniu.
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3.  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  dołączają  do  oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4.  Oświadczenia i  dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert,
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz
przekazywanie  dokumentów  lub  oświadczeń  między  zamawiającym  a  wykonawcą,
z  uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p.,  odbywa się przy użyciu środków
komunikacji  elektronicznej.  Przez  środki  komunikacji  elektronicznej  rozumie  się  środki
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
2.  Ofertę,  oświadczenia,  o  których  mowa  w  art.  125  ust.  1  p.z.p.,  podmiotowe  środki
dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się
w  postaci  elektronicznej,  w  ogólnie  dostępnych  formatach  danych,  w  szczególności
w  formatach  .txt,  .rtf,  .pdf,  .doc,  .docx,  .odt.  Ofertę,  a  także  oświadczenie  o  jakim  mowa
w Rozdziale X ust. 1 SWZ  składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: um@krzyz.pl ;
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/krzyz_wielkopolski ;
4. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga
zarejestrowania na: https://platformazakupowa.pl/pn/krzyz_wielkopolski .
5. Sposób rejestracji i korzystania z Platformy przedstawione zostały na stronie:
https://platformazakupowa.pl/pn/krzyz_wielkopolski . Korzystanie z platformy zakupowej przez
Wykonawców w zakresie niniejszego postępowania jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne
jest założenie i  posiadanie konta oraz wykonywanie czynności  Wykonawcy z zastosowaniem
platformy.  Wykonawca przystępując  do postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego
akceptuje warunki korzystania z platformy określone w regulaminie dostępnym na:
https://platformazakupowa.pl/pn/krzyz_wielkopolski .
6. Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z
korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2)  komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac
Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl  działa  według  standardu  przyjętego  w  komunikacji  sieciowej  -
kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny
czas  (hh:mm:ss)  generowany  wg.  czasu  lokalnego  serwera  synchronizowanego  z  zegarem
Głównego Urzędu Miar.
8)  Maksymalny  rozmiar  jednego  pliku  przesyłanego  za  pośrednictwem  dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji
wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
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7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym: Andrzej Pietrzyński, tel. 67 2564145;
2) w zakresie merytorycznym: Andrzej Pietrzyński, tel. 67 2564145.
8.  W  korespondencji  kierowanej  do  Zamawiającego  Wykonawcy  powinni  posługiwać  się
numerem przedmiotowego postępowania.
9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
10. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni  przed  upływem  terminu  składania  odpowiednio  ofert,  pod  warunkiem  że  wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem
terminu składania odpowiednio ofert.
11. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 10, przedłuża
termin  składania  ofert  o  czas  niezbędny  do  zapoznania  się  wszystkich  zainteresowanych
wykonawców  z  wyjaśnieniami  niezbędnymi  do  należytego  przygotowania  i  złożenia  ofert.
W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa
w  ust.  10,  zamawiający  nie  ma  obowiązku  udzielania  wyjaśnień  SWZ  oraz  obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert.
12.  Przedłużenie  terminu składania  ofert,  o  których  mowa w ust.  11,  nie  wpływa na  bieg
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz 1.1 do SWZ
wraz z
ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3)  dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty;  odpowiednie pełnomocnictwa
(jeżeli dotyczy).
4.  Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie  z  formą  reprezentacji  Wykonawcy  określoną  w  rejestrze  lub  innym  dokumencie,
właściwym  dla  danej  formy  organizacyjnej  Wykonawcy  albo  przez  upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy
jest  umocowana  do  jego  reprezentowania,  zamawiający  żąda  od  wykonawcy  odpisu  lub
informacji  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w
formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z
tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6.  Ofertę  składa  się  pod  rygorem  nieważności  w  formie  elektronicznej  lub  w  postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
powinien być czytelny.
8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze
zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą
one  być  udostępnione  oraz  wykazać,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę
przedsiębiorstwa.
9.  W celu złożenia oferty  należy  zarejestrować  (zalogować)  się  na  Platformie i  postępować
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zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/krzyz_wielkopolski .
10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj
ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.
11.  Podmiotowe środki  dowodowe lub inne dokumenty,  w tym dokumenty  potwierdzające
umocowanie  do  reprezentowania,  sporządzone  w  języku  obcym  przekazuje  się  wraz  z
tłumaczeniem na język polski.
12.  Wszystkie  koszty  związane  z  uczestnictwem  w  postępowaniu,  w  szczególności  z
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY
1.  Wykonawca  podaje  cenę  za  realizację  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  ze  wzorem
Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
2.  Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy
określonymi w niniejszej SWZ. Stawka podatku w przedmiotowym postępowaniu wynosi 23%.
3.  Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji  i
wyczerpującą  wszelkie  należności  Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  związane  z  realizacją
przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w
trakcie realizacji zamówienia.
7.  Jeżeli  została  złożona  oferta,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u  zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu
zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług,
którą  miałby  obowiązek  rozliczyć.  W  ofercie,  o  której  mowa  w  ust.  1,  wykonawca  ma
obowiązek:
1)  poinformowania zamawiającego,  że wybór  jego oferty  będzie  prowadził  do  powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego;
2)  wskazania  nazwy  (rodzaju)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa  lub  świadczenie  będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego,
bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.
8. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.
W  przypadku,  gdy  Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  oświadczenie  o  powstaniu
u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego,  to  winien  odpowiednio  zmodyfikować  treść
formularza.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  swojej  oferty  wadium  w  wysokości:
5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
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3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020
r. poz. 299).
4.  Wadium w formie pieniądza należy  wpłacać  przelewem na następujący nr konta: 48 8362
1044 5500 0361 2000 0040 Lubusko – Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku
Oddział w Krzyżu Wlkp.
UWAGA:  Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.
5.  Wadium  wnoszone  w  formie  poręczeń  lub  gwarancji  musi  być  złożone  jako  oryginał
gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2)  z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4)  termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania
ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5)  w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Krzyż Wielkopolski, ul. Wojska Polskiego
14, 64-761 Krzyż Wielkopolski;
7)  w  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  (art.  58
p.z.p.),  Zamawiający  wymaga  aby  poręczenie  lub  gwarancja  obejmowała  swą  treścią  (tj.
zobowiązanych  z  tytułu  poręczenia  lub  gwarancji)  wszystkich  Wykonawców  wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub
nie  utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.  Wykonawca  będzie  związany  ofertą  przez  okres  30  dni. Bieg  terminu  związania  ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2.  W  przypadku  gdy  wybór  najkorzystniejszej  oferty  nie  nastąpi  przed  upływem  terminu
związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą
zwraca się  jednokrotnie  do wykonawców o wyrażenie  zgody na  przedłużenie  tego terminu
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą
wymaga  złożenia  przez  wykonawcę  pisemnego  oświadczenia  o  wyrażeniu  zgody
na przedłużenie terminu związania ofertą.
3.  Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 29 października 2021 r. do godziny 10:00.
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2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października 2021 r. o godzinie 11:30
4.  Najpóźniej  przed otwarciem ofert,  udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania  informację  o  kwocie,  jaką  zamierza  się  przeznaczyć  na  sfinansowanie
zamówienia.
5.  Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert,  udostępnia  się  na  stronie  internetowej  prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT

1.  Przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  będzie  się  kierował  następującymi
kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Okres gwarancji (G)– waga kryterium 25%.
3) Termin płatności (Tf) – waga kryterium 15%.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1)   Cena (C)- waga: 60 %;  

Przez kryterium cena ofertowa rozumie się cenę oferty brutto podaną w formularzu oferty,
zawierającą wszystkie koszty wykonawstwa przedmiotu zamówienia. Najwyższą liczbę punktów
60 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną brutto.
W kryterium "C" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

PC = Cn/Cob x 60

Gdzie:
Pc - to liczba punktów za kryterium cena
Cn - najniższa zaoferowana cena brutto, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
Cob – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej
a)  Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana
przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b)  Cena  ofertowa  brutto  musi  uwzględniać  wszelkie  koszty  jakie  Wykonawca  poniesie  w
związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2)   Okres gwarancji (G) - waga: 25 %;  

Ocenie zostanie poddany okres gwarancji podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Oferta z maksymalnym okresem gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów. Okres gwarancji
liczony jest  w miesiącach – minimalny okres gwarancji  wynosi  36 miesięcy,  maksymalny 72
miesiące licząc  od  daty odbioru końcowego (podpisany przez Wykonawcę i  Zamawiającego
protokół  odbioru  końcowego  robót).  Oferty,  w  których  nie  zostanie  zaoferowany  okres
gwarancji (nie zostanie podany w formularzu ofertowym) lub będzie on krótszy niż 36 miesięcy
zostaną  odrzucone  na  podstawie  art.  226  ust.  1  pkt  5  ustawy  Pzp.  Jeżeli  Wykonawca
zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące to do oceny takiej oferty zostanie przyjęty
okres 72 miesięcy i taki zostanie przyjęty w umowie z Wykonawcą.
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G = Gob/Gn x 25

gdzie:
G- to liczba punktów przyznanych Wykonawcy
Gob - okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie
Gn - najdłuższy okres gwarancji, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

3)   Termin płatności faktury (TF)- waga: 15 %,  

Ocenie  zostanie  podany  termin  płatności  faktury  podany  przez  Wykonawcę  w  formularzu
ofertowym. Minimalny termin płatności  faktury wymagany przez Zamawiającego to 14 dni,
maksymalny termin to 30 dni (liczy się od dnia wpływu faktury u Zamawiającego). Oferty, w
których nie zostanie zaoferowany termin płatności faktury (nie zostanie podany w formularzu
ofertowym) lub będzie on krótszy niż 14 dni zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt
5 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres płatności faktury dłuższy niż 30 dni to do
oceny takiej oferty zostanie przyjęty okres 30 dni i taki okres zostanie przyjęty w Umowie z
Wykonawca.

TF = Tfob/Tfn x 15

gdzie:
TF- to liczba punktów przyznanych Wykonawcy
Tfob - okres płatności faktury zaoferowany w badanej ofercie
Tn – najdłuższy termin płatności faktury, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

Łączna ocena oferty:
                                                                       OF = Pc + G +TF

gdzie:
Pc – to liczba punktów za kryterium cena.
G – to liczba punktów za kryterium okres gwarancji.
TF – to liczba punktów za termin płatności faktury.
OF – to oferta najkorzystniejsza.
3.  Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4.  W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  uznana  za
najkorzystniejszą

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2.  Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem
terminu,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  jeżeli  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego
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wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXI SWZ.
4.  W  przypadku  wyboru  oferty  złożonej  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o
udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5.  Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i  terminie wskazanym
przez Zamawiającego.

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed podpisaniem
umowy  zobowiązany  jest  do  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  w
wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (łącznie z podatkiem VAT).

XXII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

1.  Wybrany  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym  Załącznik nr  6 do
SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy,
stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
4.  Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes  w uzyskaniu zamówienia lub
nagrody  w  konkursie  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez
zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2.  Środki  ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  wszczynającego  postępowanie  o  udzielenie
zamówienia  lub  ogłoszenia  o  konkursie  oraz  dokumentów zamówienia  przysługują  również
organizacjom wpisanym na listę,  o  której  mowa w art.  469  pkt  15 p.z.p.  oraz  Rzecznikowi
Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1)  niezgodną  z  przepisami  ustawy  czynność  Zamawiającego,  podjętą  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy;
4.  Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby.  Odwołujący  przekazuje  kopię  odwołania
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5.  Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  lub  treści  SWZ wnosi  się  w terminie  5  dni  od  dnia
zamieszczenia  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  treści  SWZ  na  stronie
internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia,  jeżeli  informacja  została  przekazana  przy  użyciu  środków  komunikacji
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elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7.  Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia,  w  którym  powzięto  lub  przy  zachowaniu  należytej  staranności  można  było  powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
7.  W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego
dalej "sądem zamówień publicznych".
9.  Skargę wnosi  się  za  pośrednictwem Prezesa  Izby,  w terminie  14 dni  od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p.,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
jest równoznaczne z jej wniesieniem.
10.  Prezes  Izby  przekazuje  skargę  wraz  z  aktami  postępowania  odwoławczego  do  sądu
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy
Załącznik nr 1.1  Formularz Cenowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
Załącznik  nr  3  Zobowiązanie  innego  podmiotu  do  udostępnienia  niezbędnych  zasobów
Wykonawcy
Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 Wykaz dostaw/usług/robót budowlanych
Załącznik nr 6 Wzór umowy
Załącznik nr 7 Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Załącznik nr 8  STWiOR
Załącznik nr 9  Część rysunkowa 
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 Załącznik nr 6 do SWZ
-Wzór umowy-

UMOWA NR  …...............

zawarta w dniu …................2021 roku  w Krzyżu Wielkopolskim pomiędzy: 
Gminą Krzyż Wielkopolski z siedzibą ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wielkopolski,
 NIP 763-210-11-18, zwaną dalej:
 „Zamawiającym"  reprezentowaną przez
Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego- Rafała Sroka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bernadety Kwapiszewskiej 
a: 
…......................................................................
prowadzącym firmę pod nazwą.................................………………………………………………….................
z siedzibą...................................  NIP: …...................................., REGON: 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

wyłonionym w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 PZP)
zgodnie z  ustawą z  dnia 11 września 2019r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  z  2021r.,
poz. 1129) o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

 Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, zgodnie ze złożoną ofertą,
obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
przedmiot  „Budowa dróg w Krzyżu Wielkopolskim – etap II  –  ul.  Lipowa,  ul.  Brzozowa”.
Szczegółowy  zakres  przedmiotu  umowy  określono  w  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia: opisie przedmiotu zamówienia oraz w przedmiarze robót.

                                          
§ 2

Terminy wykonania zamówienia

Zakończenie robót nastąpi nie później niż do 20.12.2021 roku.

§ 3.
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1.Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy (robót) Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości zł  brutto …..................... zł (słownie zł brutto:
       …..................................). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT. 
2. Wynagrodzenie określone w ust.  1 odpowiada zakresowi robót przedstawionym w SWZ
i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto koszty wszelkich robót przygoto-
wawczych, porządkowych, organizacji placu budowy i jego późniejszej likwidacji, wszelkie kosz-
ty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykona-
nia dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.
3. Strony ustalają, że podstawę do rozliczenia wykonanych robót stanowić będzie kosztorys
powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę w sposób narastający na podstawie złożonej
oferty  oraz  obmiarów  wykonanych  robót  z  uwzględnieniem  cen  czynników  produkcji  
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zawartych w ofercie, tj. ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych,
a  ilości  wykonane  w  tym  okresie  z  książki  obmiaru.  Jednak  w  ogólnym  rozliczeniu
(w  odniesieniu  do  całości  wykonanych  robót)  zmiana  ustalonego  w  ust.  1  wynagrodzenia
nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości
przedstawionych w przedmiarze robót- w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1
zostanie  proporcjonalnie  zmniejszone  lub  zwiększone  przy  zachowaniu  cen  jednostkowych,
przedstawionych w kosztorysie ofertowym. 
4. W  przypadku  wystąpienia  robót  innego  rodzaju  robót  (tzn.  takich,  
których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu), a koniecznych do wykonania
przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych
przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te opra-
cowane będą w oparciu o następujące założenia:

a/  ceny  czynników  produkcji  (R-g,  M,  S,  Ko,  Kz,  Z)  zostaną  przyjęte  z  kosztorysów
ofertowych złożonych przez Wykonawcę,

b/ w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej pozycji w oparciu o zapisy pkt. a/,
brakujące  ceny  czynników produkcji  zostaną  przyjęte  z  zeszytów SEKOCENBUD  (jako
średnie),

c/  podstawą do  określenia  nakładów rzeczowych  będą  normy  zawarte  w kosztorysach
ofertowych, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku
odpowiednich pozycji  w KNR-ach,  zastosowane zostaną KNNR-y,  a następnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

5. W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność
wykonania robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych w ust. 2 niniejszego paragrafu,
a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia (tzn. takich robót, których nie dało się
przewidzieć w chwili zawierania umowy), rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić
jedynie na podstawie „protokołu konieczności”, potwierdzonego przez Zamawiającego. Bez za-
twierdzenia „protokołu konieczności” przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć
wykonywania robót dodatkowych.
6. Bez  uprzedniej  zgody  Zamawiającego  wykonywane  mogą  być  jedynie  prace  niezbędne
ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
7. Nie  przewiduje  się  możliwości  wzrostu  cen  jednostkowych,  jak  również  składników  
cenotwórczych podanych w kosztorysach ofertowych.
8. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  podatnikiem  podatku  VAT,  uprawnionym  do  ustawienia
faktury VAT. 
9. Zapłata  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia,  nastąpi  zgodnie  z  ofertą  złożoną  przez
Wykonawcę.
10. Dla potrzeb realizacji  przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie
i na własny koszt dostawę  energii elektrycznej i wody.
11. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,
w terminie do ….  dni  od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur  wraz z  podpisanymi
protokołami  odbioru  robót  bez  zastrzeżeń.  Wykonawca  oświadcza,  że  jest  właścicielem
rachunku bankowego, który będzie wskazany w fakturach.
12. Dniem  zapłaty  jest  dzień  obciążenia  rachunku  bankowego  Zamawiającego  kwotą
wynagrodzenia. 
13. W przypadku wadliwie wystawionej faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania strony umowy zgodnie oświadczają, że wyrażają zgodę na wystawienie korekty
lub noty faktury. 
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§ 4
Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót;
2) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
3) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Przyjęcie terenu robót od Zamawiającego;
2) Urządzenie i likwidacja placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt;
3)  Zapewnienie  na  własny  koszt  transportu  odpadów  do  miejsc  ich  wykorzystania  lub
utylizacji,  łącznie  z  kosztami  utylizacji.  Jako  wytwarzający  odpady  –  do  przestrzegania
przepisów prawnych powszechnie obowiązujących. 
4)  Ponoszenie pełnej  odpowiedzialności  za stan i  przestrzegania przepisów bhp,  ochronę
p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania
robót  na  terenie  przyjętym  od  Zamawiającego  lub  mających  związek  z  prowadzonymi
robotami;
5)  Dostarczenie  niezbędnych  dokumentów  potwierdzających  parametry  techniczne  oraz
wymagane normy stosowanych materiałów;
6) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych odpowiadających wymaganiom
określonym w art 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.
1333 ze zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z polską
normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;
7)  Uporządkowanie  terenu budowy po zakończeniu robót,  zaplecza budowy,  jak również
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonaniu na
własny  koszt  renowacji  zniszczonych  lub  uszkodzonych  w  wyniku  prowadzonych  prac
obiektów, nawierzchni lub instalacji;
8) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania
robót  w  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego,  technicznie  uzasadnionym  i
koniecznym do ich usunięcia;
9)  Niezwłoczne  informowanie  Zamawiającego  o  problemach  technicznych  lub
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
10)   Ubezpieczenie  prac  z  tytułu  szkód,  które  mogą  zaistnieć  w  związku  z  określonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Wartość ubezpieczenia powinna
wynosić 10 % wartości zadania. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
a) roboty oraz wszelkie mienie związane bezpośrednio z wykonywaniem przedmiotu umowy
– przynajmniej od ognia, zalania i kradzieży,
b)  odpowiedzialność  cywilna  za  szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków osób
trzecich, powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§ 5
ODBIORY

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
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1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) Odbiór końcowy.

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez  przedstawiciela
Zamawiającego,  po  wcześniejszym,  co  najmniej  trzydniowym  powiadomieniu  o
planowanym terminie.

3. Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  gotowość  do  odbioru  końcowego,  pisemnie
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne
wykonanie robót.

5. Wraz  ze  zgłoszeniem  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu
następujące dokumenty:
1) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są
zgodne  z  art.  10  ustawy Prawo budowlane (opisane i  ostemplowane przez  Kierownika
robót) oraz inwentaryzację powykonawczą.

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,
w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

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

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić
odbioru  do  czasu  ich  usunięcia  a  Wykonawca  usunie  je  na  własny  koszt  w  terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych
przy  odbiorze  końcowym,  w  okresie  gwarancji  oraz  przy  przeglądzie  gwarancyjnym,
Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

        § 6
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
    a) za zwłokę w wykonaniu  przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia  
         brutto określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono  
         w  § 2 niniejszej umowy),
     b) za zwłokę w usuwaniu stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji               
         i rękojmi umowy wad za  każdy dzień  w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto  
         określonego w § 3 ust.1, za każdy  dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na  
         usunięcie wad i usterek,
     c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy -  w wysokości 10 %  
         wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1
     d) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
         podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia brutto
         określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki,
      e) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której  
          przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  w wysokości 2 %  
          wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1,
       f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
           o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 %  wynagrodzenia umownego brutto  
           określonego w § 3 ust.1, 
       g) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
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           w wysokości 2 %  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1, 
      h)  za nie wystąpienie do Zamawiającego o zgodę, o której mowa w § 8 ust.5 w wysokości   
           0,5 %  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1.
2.  W przypadku zaistnienia wymienionych w ust. 1 okoliczności Zamawiający zawiadomi o tym
pisemnie Wykonawcę listem poleconym, podając wysokość naliczonych kar umownych, zgodnie
z  wyżej  wymienionymi  zasadami,  a  następnie  może  potrącić  je  w  określonej  wysokości  z
wierzytelności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
3. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty określonej w § 3 ust. 1
umowy jako wynagrodzenie brutto.
4. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych,  o  ile  wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych do wysokości poniesionych
szkód.
5. Wykonawca  bez  zgody  Zamawiającego  nie  może  zbywać  na  rzecz  osób  trzecich
wierzytelności  powstałych w wyniku realizacji  niniejszej  umowy ani  też  dokonywać żadnych
potrąceń.

§ 7
UMOWNE PRAWO ROZWIĄZANIA UMOWY

1. Zamawiającemu  przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1)  Wykonawca  przerwał  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  realizację  przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,
2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą
umową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego.
2.  Wykonawcy przysługuje  prawo odstąpienia  od  umowy,  jeżeli  Zamawiający  odmawia  bez
wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W  wypadku  rozwiązania  umowy  (w  tym  odstąpienia  od  umowy)  Wykonawcę  oraz
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

4.1. Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  że  nie  będzie  w  stanie  realizować  swoich
obowiązków wynikających z umowy,
4.2. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych,
w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w kpt 2) powyżej, Wykonawca przy
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji  robót w toku wraz
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień rozwiązania umowy,
4.3. Zamawiający w razie rozwiązania z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przyjęcia od Wykonawcy
terenu robót w terminie 10 dni od daty rozwiązania umowy oraz do zapłaty wynagrodzenia
za roboty, które zostały wykonane do dnia rozwiązania umowy.

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może
rozwiązać umowę, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.
6. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  przypadku  kiedy  wystąpi
istotna zmian okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
7. W przypadku każdej z przesłanek odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach przez Stronę uprawnioną do odstąpienia.
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W  takim  wypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu
wykonania części umowy.

§ 8
Podwykonawcy

1.  Wykonawca  powierzy  podwykonawcom  wykonanie  następującej  części  zamówienia,
wskazaną w Ofercie stanowiących przedmiot umowy:
….................................................................................................................................
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować
z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie.
3.  Na  podaną  w  ust.  1  część  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawarcia
z podwykonawcą umowy w formie pisemnej.
4.  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca,  zamierzający  zawrzeć  umowę
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany  w  trakcie
realizacji  umowy  do  przedłożenia  Zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  przy  czym
podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być
dłuższy  niż  14  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy  faktury  VAT  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c)  wykonanie  przedmiotu  Umowy o  podwykonawstwo zostaje  określone  na  co najmniej
takim  poziomie  jakości,  jaki  wynika  z  Umowy  zawartej  pomiędzy  Zamawiającym
a  Wykonawcą  i  powinno  odpowiadać  stosownym  dla  tego  wykonania  wymaganiom
określonym w  STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d)  okres  odpowiedzialności  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  za  wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności
za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

e)  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  musi  wykazać  się  posiadaniem  wiedzy
i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w związku  z  realizacją  Umowy;  dysponować  personelem
i  sprzętem,  gwarantującymi  prawidłowe  wykonanie  podzlecanej  części  Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy,

f)  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  są  zobowiązani  do  przedstawiania
Zamawiającemu  na  jego  żądanie  dokumentów,  oświadczeń  i  wyjaśnień  dotyczących
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

6.  Projekt  Umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  będzie
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia
przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.
7.  Zamawiający zgłosi  pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:

a)  niespełniania  przez  projekt  wymagań  dotyczących  Umowy  o  podwykonawstwo,
określonych w pkt 5,
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b) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę
lub  dalszego  Podwykonawcę  zapłaty  za  realizację  przedmiotu  umowy  od  zapłaty
wynagrodzenia  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  lub  odpowiednio  od  zapłaty
wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

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

d)  gdy  termin  realizacji  robót  budowlanych  określonych  projektem  jest  dłuższy  niż
przewidywany Umową dla tych robót,

e)  gdy  projekt  zawiera  postanowienia  dotyczące  sposobu  rozliczeń  za  wykonane  roboty,
uniemożliwiającego  rozliczenie  tych  robót  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  na
podstawie Umowy.

8.  W  przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  projektu  Umowy
o podwykonawstwo w przewidzianym umową terminie Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca  może  przedłożyć  zmieniony  projekt  Umowy  o  podwykonawstwo,
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
9.  Po  akceptacji  projektu  Umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane lub po upływie  terminu na zgłoszenie  przez  Zamawiającego zastrzeżeń do tego
projektu,  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  przedłoży  Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
10.  Zamawiający  zgłosi  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  pisemny
sprzeciw  do  przedłożonej  Umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt 6.
11. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za
zaakceptowaną  przez  Zamawiającego,  jeżeli  Zamawiający  w  terminie  14  dni  od  dnia
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
12.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  przedkładającego  kopii
zawartej  umowy  o  podwykonawstwo  (oraz  jej  zmian)  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
13.  Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej.
14.  Wykonanie  robót  budowlanych,  usług  lub  dostaw  w  podwykonawstwie  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca
będzie  odpowiedzialny  za  działania,  uchybienia  i  zaniedbania  podwykonawcy oraz  dalszego
podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie.
15. Warunkiem  zapłaty  przez  Zamawiającego  należnego  wynagrodzenia  Wykonawcy  za
odebrane  roboty  budowlane,  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty  wymagalnego
wynagrodzenia  podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji
odebranych robót budowlanych, a których umowy o podwykonawstwo na wykonane roboty
budowlane  zostały  zaakceptowane  przez  Zamawiającego  lub  przedłożone  Zamawiającemu
w  przypadku,  gdy  przedmiotem  tych  umów  są  dostawy  lub  usługi.  Przez  dowody  zapłaty
Zamawiający  rozumie  Oświadczenie   podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o  otrzymaniu
kwot należnych mu z tytułu wykonania i odbioru zakresu robót w ramach umowy z Wykonawcą

 "Budowa dróg w Krzyżu Wielkopolskim - etap II – ul.Lipowa, ul.Brzozowa”



lub  dokumenty  księgowe   podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy  potwierdzające  zapłatę
należnego im wynagrodzenia.
16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których
mowa w ust.  15,  Zamawiający  wstrzymuje  wypłatę  należnego  wynagrodzenia  za  odebrane
roboty budowlane -  w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów
zapłaty. Wstrzymanie wypłaty należnego wynagrodzenia powoduje zawieszenie biegu terminu
płatności  złożonej  przez  Wykonawcę  faktury/rachunku  do  czasu  przedstawienia  wszystkich
wymaganych dowodów zapłaty, świadczących o otrzymaniu przez podwykonawców dalszych
podwykonawców kwot należnych im z tytułu wykonania przez nich i odbioru zakresu robót w
ramach umowy z  Wykonawca.  Skutkiem wstrzymania  zapłaty  Wykonawcy faktury/rachunku
jest  zawieszenie  naliczania  odsetek  z  tytułu  braku  jej  płatności  w  terminie  a  wskazaną
fakturę/rachunek nie traktuje się  jako przeterminowaną,  co nie skutkuje uznaniem o braku
dotrzymania  przez  Zamawiającego  terminu  płatności  –  Zamawiający  nie  pozostaje  w
opóźnieniu.
17. Jeżeli  Zamawiający  ma  uzasadnione  podejrzenie,  że  podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca realizując  powierzony  zakres/część  nie  gwarantuje  odpowiedniej  jakości  lub
dotrzymania terminów, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze
wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
18. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec  podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona  wyłącznie
do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
19. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  paragrafie,  a  dotyczącym  bezpośredniej
zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującemu  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy,  stosuje  się  przepisy  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo  zamówień
publicznych  (Dz.  U.  z  2021  poz.  1129  tj.  ze  zm.),  które  nie  naruszają  praw  i  obowiązków
Zamawiającego,  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  wynikających  z
przepisów art 647 ustawy z dnia 3 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 9
Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę

1. Wykonawca,  podwykonawca,  dalszy  podwykonawca  wykonujący  czynności  w  zakresie
realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę tj.
osób wykonujących czynności  w ramach niniejszego zamówienia,  o których mowa w Opisie
przedmiotu zamówienia SWZ, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy  w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r.
Poz 1320 ze zm.) wskazanych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia SWZ.
2. Wymóg  zatrudniania  przez  Wykonawcę,  podwykonawcę,  dalszego  podwykonawcę  osób
zatrudnionych  na  umowę  o  pracę  dotyczy  osób  wykonujących  roboty  wskazane  w  Opisie
przedmiotu zamówienia SWZ.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu listę osób
zatrudnionych  na  umowę  o  pracę  w  zakresie  czynności  wskazanych  w   Opisie  przedmiotu
zamówienia. W przypadku zmiany osób zatrudnionych na umowę o pracę w trakcie realizacji
umowy  Wykonawca,  podwykonawca,  dalszy  podwykonawca  zobowiązany  jest  aktualizować
listę i przekazać ją Zamawiającemu.
4. W przypadku powzięcia  przez  Zamawiającego wątpliwości  co do aktualności  przekazanej
Zamawiającemu  listy  osób  zatrudnionych  na  umowę  o  pracę,  sposobu  ich  zatrudnienia,
Wykonawca,  podwykonawca,  dalszy  podwykonawca  zobowiązany  jest  na  pierwsze  żądanie
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Zamawiającego  przedłożyć  zaktualizowaną  listę  osób  zatrudnionych  na  umowę  o  pracę  w
zakresie  wskazanym  przez  Zamawiającego  wraz  ze  stosownymi  dokumentami  do  wglądu.
Dokumenty  do  wglądu  od  osób  zatrudnionych  na  umowę  o  pracę  przez  Wykonawcę,
podwykonawcę, dalszego podwykonawcę są odpowiednio:

a) kopia umowy o pracę
b) inne dokumenty dopuszczające do wykonywania powierzonych im czynności (jeżeli
dotyczy)

5. Na  Wykonawcy  ciąży  obowiązek  zapewnienia  aby  również  podwykonawcy  i  dalsi
podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę.
6. Informacje  wrażliwe  wynikające  z  przekazywanych  dokumentów  podlegające  ochronie
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  praw  a  o  ochronie  danych  osobowych  winny  być
zanonimizowane.
7. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej
Wykonawca  płacić  będzie  każdorazowo  karę  w  wysokości  500,00  zł.  W  przypadku  nie
zatrudnienia  przy  realizacji  wymaganych  czynności  osób  na  podstawie  umowy  o  pracę,
Wykonawca  będzie  zobowiązany  o  zapłacenia  kary  umownej  Zamawiającemu,  w wysokości
1,0% wynagrodzenia brutto określonego  w § 3 ust. 1, za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o
inny stosunek niż stosunek pracy. § 6 ust. 3 i 4 stosuje się w obydwu przypadkach.
8. Nie  wypełnienie  zobowiązań  dotyczących  zatrudniania  osób  może  być  podstawą  do
wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 10
Gwarancja wykonawcy, uprawnienia z tytułu rękojmi, ZNWU

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu …......  lat rękojmi oraz …...  lat gwarancji  za wady na
wykonane roboty licząc od daty odbioru końcowego.
2. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i
usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiającego. Okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o czas naprawy.
3. Zamawiający  ma  prawo  dochodzić  uprawnień  z  tytułu  rękojmi  za  wady,  niezależnie  od
uprawnień  wynikających z gwarancji.
4. Wykonawca  odpowiada  za  wady  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  również  po  okresie
gwarancji i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu
gwarancji i rękojmi.
5. Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się 10 % ceny całkowitej podanej w
ofercie (łącznie z podatkiem VAT), tj. kwotę …………………............... zł. 
6.  Wykonawca wniósł wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy  (określonego
dalej jako „ZNWU”) w formie ...................................................… 
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w II etapach: 

7.1 w I  etapie  -  70% jego wartości,  tj.  kwota  …...................zł   w terminie  do 30 dni  po
końcowym bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy, tj. dnia …................... 

7.2. w II  etapie -  30% jego wartości,  tj.  kwota …...................zł  w terminie do 15 dni  po
upływie okresu gwarancji i bezusterkowym przeglądzie, tj. dnia …................... . 

8.  ZNWU wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone z należnymi odsetkami, pomniejszone o
koszty  prowadzenia  rachunku  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew  pieniędzy  na  konto
Wykonawcy.
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§ 11
Zmiana umowy

1.   Zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  może  nastąpić  jedynie  wtedy,  gdy  nie  jest  ona
sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany
umowy w następujących przypadkach:
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:
a)  siły  wyższej  –  rozumianej  jako  wystąpienie  zdarzenia  nadzwyczajnego,  zewnętrznego,
niemożliwego  do  przewidzenia  i  zapobieżenia,  którego  nie  dało,  się  uniknąć  nawet  przy
zachowaniu najwyższej staranności  a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu
umowy..  W razie wystąpienia siły  wyższej  Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich
starań  w  celu  ograniczenia  do  minimum  opóźnienia  w  wykonywaniu  swoich  zobowiązań
umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się
w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie,
terroryzm,  rewolucja,  powstanie,  inwazja,  bunt,  zamieszki,  strajk  spowodowany  przez  inne
osoby – nie związane z realizacją inwestycji itp.);
b)  wystąpienie  robót  dodatkowych,  które  wstrzymują  lub  opóźniają  realizacje  przedmiotu
umowy,
c) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, których Zamawiający działając z należytą
starannością  nie  mógł  przewidzieć(uzasadnione wstrzymanie,  zawieszenie  robót,  przerwa w
realizacji inwestycji z przyczyn technicznych) i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy. 
Termin  wykonania  umowy  ulega  odpowiednio  zmianie  o  okres  trwania  okoliczności  celem
ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji  nie wpływa na
zmianę wynagrodzenia.
2)  Zmiany  wynagrodzenia,  w  następstwie  zmiany  będącej  skutkiem  działań  organów
państwowych (ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzenie nowego
podatku);
3) Zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku
braku  możliwości   wykonywania  przedmiotu  umowy  przez  wskazane  osoby,  wówczas
Wykonawca  może  powierzyć  te  czynności  innym  osobom  o  kwalifikacjach,  uprawnieniach
spełniających  co  najmniej  takie  warunki  jakie  podano  w  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia  dla  przeprowadzonego  postępowania,  po  wyrażeniu  pisemnej  zgody  przez
Zamawiającego.
4) Zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w
treści oferty złożonej przez Wykonawcę, w przypadku, gdy Wykonawca polegał na zasobach
podwykonawcy  (wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach  zdolnych  do
wykonywania zamówienia, zdolnościach finansowych). W celu wykazania spełniania warunków
udziału  w postępowaniu o  udzielenie  przedmiotowego zamówienia,  zmiana podwykonawcy
jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca spełnia co najmniej takie warunki
jak  podano  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  dla  przeprowadzonego
postępowania;
5)  Zmiana osób wyznaczonych do realizacji  umowy,  ze  strony Zamawiającego w przypadku
braku możliwości nadzoru przez te osoby, zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
6)  Zmiana  danych  wyznaczonych  z  obsługą  administracyjno-organizacyjną  umowy,  (danych
teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego), zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie
tego faktu drugiej stronie i nie wymaga aneksu do umowy.
2.  Wszelkie  zmiany i  uzupełnienia  niniejszej  umowy dokonane w sposób zgodny z  ustawą
Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności – aneks do
umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano,
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że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.
3.  Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
jest nieważna.

§ 12
Postanowienia końcowe

1.  Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
2.Umowę  sporządzono  w  trzech egzemplarzach,  z  tym  że  dwa egzemplarze  otrzymuje
Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
3. Integralną częścią umowy stanowią załączniki:

1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 1.1
2) SWZ – załącznik nr 2 

              ZAMAWIAJĄCY:                  WYKONAWCA:

  ................................................   ..............................................  
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Załącznik nr 7 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia
1.  Przedmiotem zamówienia  jest realizacja zadania inwestycyjnego:   "Budowa dróg w Krzyżu
Wielkopolskim - etap II – ul.Lipowa, ul.Brzozowa”, w tym:
Przedmiotem  zamówienia  są  roboty  budowlane  polegające  na  budowie  sieci  kanalizacji
deszczowej oraz utwardzenie ulic Lipowej i Brzozowej kostką brukową betonową gr. 8 cm. Ulice:
Lipowa oraz Brzozowa zaprojektowano jako ulice wewnętrzne, klasy D, szer. jezdni 5,0 m, kat.
ruchu KR1. Dla ulic zaprojektowano chodniki szer. 1,5 m. Przekrój uliczny daszkowy 2%. Spadki
podłużne założono w taki sposób, aby maksymalnie dowiązać się wysokościowo do istniejących
bram i furtek do posesji. Nawierzchnie wszystkich wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8
cm, łagodnie wkomponowane w chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm. Ze względu na mały spadek
podłużny ulic zaprojektowano ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej szer. 15 –
20 cm.. Odwodnienie dróg i chodników projektuje się spadkami podłużnymi i poprzecznymi do
projektowanych wpustów ulicznych. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać
wszelkich niezbędnych rozbiórek. Miejsce do składowania materiałów z robót rozbiórkowych
wskaże Inwestor. Nadmiar ziemi z wykopów należy wywieźć na odległość do 5 km w miejsce
wskazane  przez  Inwestora..  Roboty  ziemne  należy  wykonać  z  zachowaniem  szczególnych
warunków  bezpieczeństwa  z  powodu  występowania  uzbrojenia  podziemnego,  celem
zapobieżenia jego uszkodzenia.
1.1. Konstrukcja nawierzchni ulic:
- kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr. 8 cm
- podsypka cem. - piaskowa gr 4 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 18 cm
- warstwa odsączająca gr. 10 cm
Ulice  ogranicza  się  krawężnikiem  ulicznym  15x30  cm  i  najazdowym  15x22  cm  w  ławie
betonowej z oporem.
1.2. Konstrukcja nawierzchni wjazdów do posesji
- kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr. 8 cm
- podsypka cem. - piaskowa gr 4 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm
- warstwa odsączająca gr. 10 cm
1.3. Konstrukcja nawierzchni 
- kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr. 6 cm
- podsypka cem. - piaskowa gr 4 cm
- warstwa żwirowo – piaskowa gr. 6 cm.
Chodniki  ograniczone  od  strony  posesji  cokołami  ogrodzeń,  a  od  strony  zieleni  obrzeżem
betonowym 8x30 cm.
1.4. Zestawienie długości i powierzchni
1.4.1. ul. Brzozowa – 69 mb
drogi – 486,0 m2

wjazdy – 34,0 m2

chodniki – 160,5 m2

1.4.2. ul. Lipowa – 47 mb
drogi – 622,0 m2

wjazdy – 28,0 m2

chodniki – 115,5 m2
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Wykonawca  ponosił  będzie  wszelkie  koszty  dodatkowe  związane  z  realizacją  przedmiotu
umowy, w szczególności:
a/ opłaty za czasowe składowiska urobku,
b/ likwidacji skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy,
c/ zużycia wody i energii elektrycznej,
d/ ubezpieczenia,
e/ zabezpieczenia terenu robót,
f/ odszkodowania za zniszczenie zieleni,
g/  materiałów  o  parametrach  technicznych,  konstrukcyjnych  i  użytkowych  nie  gorszych  od
podanych w projekcie i SWZ,
h/  wszelkie  koszty  konieczne  do  poniesienia  celem  terminowej  i  prawidłowej  realizacji
przedmiotu zamówienia,
i/  opracowanie  dokumentacji  powykonawczej  wraz  z  inwentaryzacją  geodezyjną
powykonawczą (min. w 3 egz. dla Zamawiającego).

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

Podstawowe obowiązki Wykonawcy:
Realizacja robót budowlanych zgodnie z wymogami podanymi w SWZ oraz wiedzą techniczną;
Wytyczenie obiektu przez uprawnione służby geodezyjne;
Wykonywanie obmiarów ilości robót;
Przygotowanie rozliczenia końcowego wykonanych robót;
Przekazanie wykonanych robót Zamawiającemu;
Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy,
w szczególności Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi.
Roboty budowlano-montażowe winny być kierowane przez uprawnionego kierownika robót,
który powinien posiadać uprawnienia budowlane w zakresie budowy dróg.
Wykonanie  i  oddanie  do  użytku  musi  być  również  zgodne  ze  wszystkimi  aktami  prawnymi
właściwymi  dla  przedmiotu  zamówienia,  z  przepisami  techniczno-  budowlanymi,
obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Uwagi ogólne do przedmiotu zamówienia:
1. Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie roboty, dostawy i  usługi  towarzyszące,
niezbędne  do  prawidłowego  zrealizowania  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  z  SWZ  oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.
2. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi
36  miesięcy  i  zostanie  określony  zgodnie  z  ofertą  wykonawcy  (kryterium  oceny  ofert).
Gwarancja  obejmuje  odpowiedzialność  za  wady  całego  przedmiotu  umowy  licząc  od  dnia
odbioru końcowego.
3. Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.
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4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli
spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań
określono w załączniku do SWZ – wzorze umowy.
5. Informacje dodatkowe:
5.1.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  zaplanować  roboty  w  taki  sposób,  aby  ich  realizacja
dostosowana była do występujących warunków komunikacji pieszej i samochodowej, aby nie
stwarzała zagrożenia bezpieczeństwa.
5.2.  Zastosowane  materiały  przy  realizacji  przedmiotu  zamówienia  muszą  być  nowe  (nie
używane),  pochodzące  z  bieżącej  produkcji,  kompletne  oraz  wolne  od  wad  technicznych  i
prawnych, dopuszczone do obrotu, zapakowane w opakowaniach pozwalające na bezpieczny
transport, z podaną nazwą producenta;
5.3.  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  przez  Wykonawcę  rozwiązań  równoważnych  w
stosunku do norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia wskazanych
bezpośrednio lub pośrednio w opisie przedmiotu zamówienia;
5.4.  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu lub usługi  równoważnej w stosunku do
opisanych  przedmiocie  zamówienia  poprzez  wskazanie  znaku  towarowego,  patentu,
pochodzenia,  źródła  lub  szczególnego  procesu,  który  charakteryzuje  produkt  lub  usługę
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę;
5.5. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:
a)  sporządzi  kompletną  dokumentację  powykonawczą  w  3  egzemplarzach  oraz  przygotuje
wszelkie  dokumenty  niezbędne  do  zgłoszenia  zakończenia  robót  budowlanych/budowy,
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy - Prawo budowlane;
b) zabezpieczy obsługę geodezyjną,
c) wykona wszystkie pomiary potrzebne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
d) opracuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą całości przedmiotu zamówienia.
6.  Wszystkie  dokumenty  opisujące  przedmiot  zamówienia  traktować  jako  wzajemnie
uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego
zobowiązania,  ani  zakresu  należytej  staranności  przy  wykonaniu  swoich  zobowiązań
wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  w  trakcie  prac  budowlanych  swobodnego
dostępu  wszystkim  właścicielom  posiadającym  działki  lub  posesje  wzdłuż  realizowanego
obiektu.

Rozwiązania równoważne.
1) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do ujęcia w kalkulacji (ofercie) kosztów materiałów
zgodnych z dokumentacją oraz  STWiOR. Wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
materiałów  i  urządzeń  służą  jako  pomocnicze,  można  zastosować  materiały  i  urządzenia
równoważne  o  równych  lub  lepszych  parametrach  technicznych.  Użyte  w  projektach  (lub
opisach,  rysunkach)  materiały  o  nazwach handlowych tam zawartych  nie  są  obowiązujące.
Udokumentowanie równoważności  materiałów lub urządzeń w stosunku do projektowanych
należy do obowiązku wykonawcy.
2) Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót,
Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  do  zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów
jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów (wnioski
materiałowe). Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób
ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

 "Budowa dróg w Krzyżu Wielkopolskim - etap II – ul.Lipowa, ul.Brzozowa”



3) Jeżeli  w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów,
urządzeń  czy  wyposażenia  lub  jakichkolwiek  innych  wyrobów  lub  produktów,  to  służą  one
jedynie  i  wyłącznie  określeniu  pożądanego  standardu  wykonania  i  określenia  właściwości  i
wymogów techniczno- użytkowych założonych w dokumentacji  technicznej dla danego typu
rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one
wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania
4)  Wykonawca  może  zastosować  materiały,  wyposażenie  czy  urządzenia  równoważne  o
parametrach techniczno- użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i
urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej i STWiOR.
5) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów, wyposażenia czy urządzeń
równoważnych  dokumenty  potwierdzające  pozwolenie  na  zastosowanie  /  wbudowanie
(certyfikaty B lub deklaracje właściwości użytkowych).
6) Dopuszcza się równoważne urządzenia, materiały pod warunkiem, że:
a)  zagwarantują  one  realizację  zamówienia  zgodnie  z  założeniami  jakościowymi,
technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR,
b) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej
równych parametrom założonym w dokumentacji projektowej i STWiOR.
7)  Wykonawca  składający  ofertę  równoważną  będzie  zobowiązany  do  udowodnienia
Zamawiającemu,  że  oferowane  przez  niego  urządzenia  lub  materiały  są  równoważne  w
stosunku  do  zaproponowanych  w  projekcie.  Wykonawca  przedstawi  niezbędne  informacje
dotyczące  przyjętych  do  oferty  urządzeń,  wyposażenia  i  materiałów  potwierdzające
równoważność  oferowanych  urządzeń  w  stosunku  do  zaproponowanych  w  projekcie.
Zamawiający uzna, czy urządzenie jest równoważne na etapie oceny złożonych ofert.
8) Użycie urządzenia bez stwierdzenia pochodzenia czy oznakowania jest niedopuszczalne.
W  przypadku  zamontowania  wyposażenia  czy  urządzenia,  które  nie  będzie  spełniać  ww.
wymagań skutkować będzie bezwzględnym demontażem na koszt wykonawcy i ze skutkami z
tego wynikającymi.

Wykonanie przedmiotu zamówienia.
1)  Roboty  budowlane  należy  wykonać  z  należytą  starannością  oraz  z  wiedzą  techniczną,
przepisami  BHP,  ppoż.,  a  także  zgodnie  z  poleceniami  Nadzoru  Inwestorskiego,  zgodnie  z
STWiOR, wytycznymi określonymi w niniejszej SWZ.
2) Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone- odbiór końcowy, jeżeli odbiór nastąpi bez
wad istotnych, obiekt będzie spełniał wymagania wynikające z SWZ i będzie się nadawał do
użytkowania.
3) Zamawiający upoważni wykonawcę do występowania w jego imieniu i na jego rzecz, a w
szczególności do występowania przed organami administracji, w zakresie spraw niezbędnych do
zrealizowania całości przedmiotu zamówienia.
4)  Wykonawca  ma  obowiązek  posiadać  w  stosunku  do  użytych  materiałów,  wyposażenia  i
urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie. Dokumentami
mogą być certyfikaty wydane przez jednostkę oceniającą zgodność (akredytowaną zgodnie z
rozporządzeniem PE i Rady ( WE ) Nr 765/2008 z dnia 09.07.2008r.) lub sprawozdania z badań
przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako dowody potwierdzające zgodność z wymaganiami
lub cechami określonymi w projekcie albo deklaracje zgodności CE lub deklaracje właściwości
użytkowych  wystawione  przez  producenta  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela
stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność,  że  wyrób  jest  zgodny  z  zasadniczymi
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą.
5)  Zabrania  się  stosowania  materiałów  nieodpowiadających  wymaganiom  obowiązujących
Norm oraz o innych niższych parametrach niż zaproponowane w projekcie, a także stosowania
materiałów niewiadomego pochodzenia i bez oznakowania.
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Poprzez  „materiały”  rozumie  się  materiały  użyte  do  wykonania  robót  budowlanych,
zamontowane urządzenia techniczne.
6) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia –
do czasu ich wbudowania,  przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą albo utratą jakości,
właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Nadzór Inwestorski.
7) Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcie odpowiedzialności od następstw i za wyniki
działalności w zakresie:
a) organizacji robót budowlanych,
b) zabezpieczenia osób trzecich,
c) ochrony środowiska,
d) warunków bezpieczeństwa pracy,
e) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
8)  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonania  badań  wykonanych  robót.  Jeżeli
Zamawiający zarządzi badania, które nie były przewidziane w umowie, zaś wyniki tych badań
wykażą, że materiały bądź wykonawstwo są niezgodne z umową- koszty badań dodatkowo
zleconych obciążą Wykonawcę. Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo są
zgodne z umową, koszty badań obciążają Zamawiającego.
9) Wykonawca po zakończeniu robót przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej oraz
na nośniku cyfrowym operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą:
a) protokoły przekazania terenu budowy,
b)  certyfikaty  B  lub  deklaracje  właściwości  użytkowych  na  wbudowane  materiały  i
zamontowane urządzenia,
c) dokumentacja powykonawcza, rysunki i opisy (inne niż dokumentacja projektowa), służące
realizacji robót,
d) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń i
materiałów,
e)  karta  gwarancyjna  obejmująca  odpowiedzialność  gwarancyjną  za  wykonane  roboty  i
zamontowane urządzenia,
f) protokoły z badań, prób i inspekcji,
g) protokoły odbioru robót,
h) protokoły z narad i ustaleń,
i) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – dokonaną przez uprawnionego geodetę; mapy
muszą  być  potwierdzone  w  zasobach  geodezyjnych  Starostwa  Powiatowego–  przekazane
Zamawiającemu łącznie w 3 egzemplarzach (wersja papierowa + cyfrowa);
j)  operat  geodezyjny  (szkice  z  wytyczeń i  pomiarów powykonawczych)-  potwierdzony przez
uprawnionego geodetę;
k) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące
się do jego realizacji,
l) wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgłoszenia zakończenia robót.
Wykonawca wykona trzy komplety (dwie kopie i oryginał) wymienionego operatu.
Dokumentacja powykonawcza podlega akceptacji przez Zamawiającego.
10)  Wyroby  budowlane  użyte  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom
określonym w obowiązujących przepisach, tj. w szczególności:
a) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2014r. poz.883 ze
zm.) cyt.:  Art.  4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli  nadaje się do
stosowania  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych,  w  zakresie  odpowiadającym  jego
właściwościom użytkowym i  przeznaczeniu,  to  jest  ma właściwości  użytkowe umożliwiające
prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym,  w  których  ma  być
zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych.
b) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2016r poz. 290 ) cyt.:
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Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o
właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym
obiektom  budowlanym  spełnienie  podstawowych  wymagań,  można  stosować  przy
wykonywaniu robot budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu
lub  udostępnione  na  rynku  krajowym  zgodnie  z  przepisami  odrębnymi,  a  w  przypadku
wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.
11) Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie
wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia
oraz  do  wskazania  miejsca  i  procesu  zastosowanego  odzysku  lub  unieszkodliwienia  tych
odpadów.
12)  Po  stronie  Wykonawcy  leży  poniesienie  kosztów o  ile  zostały  pominięte  w  SWZ,  a  ich
poniesienie będzie niezbędne do należytego wykonania umowy.
13) W kosztach ogólnych należy uwzględnić między innymi:
a) uregulowanie opłat i kosztów dozoru budowy i odbioru elementów przedmiotu Zamówienia,
b)  poniesienie  kosztów  odszkodowań  za  szkody  wyrządzone  podczas  prowadzenia  robót
budowlanych itp.,
c)  czasowe  zajęcie  gruntów  nie  należących  do  Zamawiającego  oraz  koszty,  opłaty  i
odszkodowania z tym związane (jeżeli wystąpi),
d)  koszty odtworzenia istniejących nawierzchni naruszonych w trakcie prowadzenia robót  do
stanu pierwotnego,
e) koszty regulacji zaworów wodociągowych w obrębie przebudowywanej nawierzchni drogi.
14)  Teren  wykonywania  robót  musi  być  odpowiednio  oznakowany  i  zabezpieczony  przed
dostępem osób trzecich.
15)  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  powstałe  szkody,  wynikające  z  jego
własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób
trzecich, którym realizację przedmiotu umowy powierza, lub którymi przy realizacji przedmiotu
umowy się posługuje.
16) W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót
oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienia osoby upoważnionej do
zarządzaniem realizacją umowy- inspektora nadzoru.

Informacja dotycząca robót zamiennych lub zaniechanych:
- Informacja dotycząca robót zamiennych:
1) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamówienia robót zamiennych.
2)  Roboty  zamienne  możliwe  do  wykonania  zawsze  będą  dotyczyły  robót  budowlanych
niewykraczających poza opis przedmiotu zamówienia.
3)  Roboty  zamienne  muszą  odpowiadać  co  najmniej  warunkom opisanym  w dokumentach
przetargowych.  Warunki  dotyczą  w  szczególności  poziomu  standaryzacji,  odpowiedniej
funkcjonalności, jakości czy parametrów dotyczących danego elementu robót.
4) Roboty zamienne mogą polegać m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiegoś elementu
robót lub zastosowaniu innych, równoważnych w stosunku do SWZ i STWiOR, urządzeń i / lub
materiałów budowlanych.
5) Roboty zamienne mogą wynikać:
a) ze zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego
po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa,
b) z wad dokumentacji SWZ i STWIOR jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron
lub w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania
przedmiotu zamówienia.
- Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia:
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a)  na  skutek  zmian  zaproponowanych  przez  Wykonawcę,  Nadzór  Inwestorski  lub  przez
Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami
zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych,
b) z wad dokumentacji SWZ STWIOR, jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron
lub w sytuacji  gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania
przedmiotu zamówienia.

Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Wynagrodzenie Wykonawcy jest kosztorysowe.
2) Cenę kosztorysową należy podać w złotych polskich na formularzu ofertowym (załącznik nr 1
do SWZ) w kwocie brutto, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
3) Wynagrodzenie odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w SWZ i  przedmiarze robót,
który  były zamieszczony w załączniku do SWZ. Zawiera ono ponadto koszty wszelkich robót
przygotowawczych,  porządkowych,  organizacji  placu  budowy  i  jego  późniejszej  likwidacji,
wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót,
koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.
4)  Koszty  przyłączenia  energii  elektrycznej  i  wody  na  potrzeby  prowadzenia  robót,
ubezpieczenia  terenu  robót,  niezbędnych  badań,  pomiarów,  koszty  wywozu,  składowanie  i
utylizacji gruzu i odpadów obciążają Wykonawcę.
5) Ustala się zapłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia jednorazowo po zakończeniu robót i
ich bezusterkowym odbiorze.
6) W celu prawidłowego określenia zaawansowania prac Wykonawca z chwilą podpisywania
umowy  przedłoży  Zamawiającemu  kosztorys  ofertowy  dla  całego  zakresu  przedmiotu
zamówienia.
7) Dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na
własny koszt dostawę energii elektrycznej i wody.
8) Płatność będzie dokona przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w
terminie  do  ….  dni  od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego  faktury  wraz  z  podpisanym
protokołem  odbioru  robót  bez  zastrzeżeń.  Dniem  zapłaty  jest  dzień  obciążenia  rachunku
bankowego Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.
9) W przypadku wadliwie wystawionej faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, strony zgodnie oświadczają, że wyrażają zgodę na wystawienie korekty lub noty
faktury.
10)  Podstawą  wystawienia  faktury  końcowej  będzie  protokół  odbioru  końcowego
zaakceptowany przez nadzór inwestorski i Zamawiającego.
11) Końcowe rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego.
12) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
13) Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań na osobę
trzecią.
14)  Wykonawca nie  może,  bez pisemnej  zgody Zamawiającego,  scedować na osobę trzecią
swoich wierzytelności.
15) Zamawiające nie przewiduje faktury pro- forma.
16) W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum)- rozliczenia będą
dokonywane  na  podstawie  faktury  wystawianych  przez  Pełnomocnika  konsorcjum.
Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  oddzielne  płatności  dla  poszczególnych  partnerów
konsorcjum.  Partnerzy  konsorcjum  powinni  ustalić  zasady  wzajemnego  rozliczania  się  za
wykonane  roboty,  w  taki  sposób,  aby  nie  powstawała  konieczność  odrębnej  zapłaty  dla
poszczególnych partnerów.
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17)  W  przypadku  wykonania  przez  wykonawcę  przedmiotu  zamówienia  przy  udziale
podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców,  wykonawca  do  faktury  złoży  pisemne
oświadczenia  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  o  uregulowaniu  wobec  nich
przez Wykonawcę zobowiązań zgodnie z zawartymi między nimi umowami.

Uwagi końcowe
1.  Wykonawcy  w  ofercie  musi  uwzględnić  wszystkie  dodatkowe  opłaty  związane  z
wykonywanymi robotami, a wynikające z zakresu robót (m.in. utrudnienia związane dojazdem
na  plac  budowy,  wykonanie  ogrodzenia  tymczasowego,  itp.).  Na  wykonawcy  spoczywa
obowiązek dozorowania terenu budowy. Budowa musi być ubezpieczona.
2.  Sporządzona  oferta  musi  być  zgodna  z  przedmiotem  zamówienia,  specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót (elementy te należy traktować jako podstawowe) oraz
z dołączonym przedmiarem robót.
3. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia rękojmi i  gwarancji  na okres minimum 3 lat,
licząc od dnia odbioru końcowego. Gwarancja obejmować będzie swoim zakresem wykonane
roboty budowlane, zamontowane urządzenia oraz wbudowane materiały.
4.  Wykonawca  z  chwilą  podpisania  umowy  złoży  kosztorys  ofertowy  na  realizację  całości
przedmiotu  zamówienia.  Do  kosztorysu  ofertowego  należy  załączyć  zestawienie  założeń
wyjściowych do kosztorysowania tj.  cen jednostkowych materiałów,  czynników produkcji  tj.
stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej pracy
podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu
zamówienia. Kosztorys ofertowy będzie służył Zamawiającemu m.in. do:
a)  rozliczenia  się  z  Wykonawcą  w  sytuacji  częściowych  odbiorów  prac  lub  jeśli  wystąpi
nieprzewidziana konieczność zaniechania części robót,
b) kontroli wynagrodzenia dla podwykonawców.
5.  Wykonawca robót  przed wbudowaniem jakiegokolwiek  materiału  związanego z  realizacją
przedmiotu  umowy,  przedłoży  inwestorowi  dokumenty  z  których  będzie  wynikać,  że
zastosowane materiały spełniają wymogi określone w SWZ.
6. Tam gdzie w dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
lub  przedmiarze,  został  wskazany  znak  towarowy  (marka),  producent,  dostawca,  patent,
pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów
odniesień,  o  których  mowa  w  art.  101  ustawy  Pzp,  Zamawiający  dopuszcza  oferowanie
materiałów  lub  rozwiązań  „równoważnych”  pod  względem  parametrów  technicznych,
użytkowych oraz  eksploatacyjnych pod warunkiem,  że  zagwarantują one realizację  robót  w
zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od założonych w niniejszej SWZ.
7.  Ilekroć w specyfikacji  technicznej wykonania i  odbioru robót, dokumentacji  przetargowej
mowa jest o  polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy
europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a
w ich braku inne stosowane normy w kolejności zgodnej z art. 101 ust. 3 ustawy PZP.
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