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Nazwa Zamawiającego:
REGON:
NIP:
Miejscowość:
Adres:
Strona internetowa:
Godziny urzędowania:

Gmina Polanów
000529120
499-04-65-414
Polanów
76-010 Polanów, ul. Wolności 4,
www.bip.polanow.pl
od poniedziałku do środy w godzinach 730 – 1530
w czwartki w godzinach 730 – 1600
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą Pzp"

pn. „Budowa drogi rowerowej Polanów – Jacinki i Polanów – Rzeczyca
Wielka oraz zagospodarowanie placów przystankowych”
Nr sprawy: GM.II.271.1.2018

ZATWIERDZAM

/-/Grzegorz Lipski
Burmistrz Polanowa

Polanów, dnia 20 kwietnia 2018r.
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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawa Pzp” oraz aktów
wykonawczych do ustawy.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
4. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
1) Biuletyn Zamówień Publicznych,
2) strona internetowa Zamawiającego – www.bip.polanów.pl,
3) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: „Budowa drogi rowerowej
Polanów – Jacinki i Polanów – Rzeczyca Wielka oraz zagospodarowanie placów
przystankowych”. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia podzielony został na 2 części:

Cześć 1- Budowa drogi rowerowej Polanów – Jacinki wraz z zagospodarowaniem placu
przystankowego
Budowa drogi rowerowej Polanów – Jacinki i Polanów
wraz z zagospodarowaniem placu przystankowego
1) Budowa drogi rowerowej ulicy Zacisze w Polanowie do miejscowości Jacinki,
o szerokości 2,5 m i nawierzchni z kruszywa na trasie o długości l = 4175,1 m:
Zakres robót:
a) roboty przygotowawcze – roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 4,175 km,
b) roboty ziemne – wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie o
głębokości15 cm na pow. 9745 m2,
c) wykonanie ław betonowych 35x10cm pod krawężniki i obrzeża w ilości 5,049 m3,
d) wbudowanie krawężników betonowych 15x22 cm o dł. 23,0 m i obrzeży 30x8 cm o długości
52,0 m,
e) budowa drogi rowerowej: wykonanie nawierzchni Żwirowej z kruszywa łamanego 0/31,5
stab. mech., do ls=1,0 o gr. 15 cm układanej na warstwie odsączającej o gr. 20 cm, na
powierzchni 9745,0 m2,
f) utwardzenie przy przejazdach przez drogi miejskie: wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej gr. 6 cm układanej na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm i podsypce
piaskowo-cementowej gr. 5 cm, na powierzchni 64,5 m2,
g) skrzyżowania z innymi drogami gruntowymi: wykonanie nawierzchni z płyt betonowych

2

Przetarg nieograniczony pn. „Budowa drogi rowerowej Polanów – Jacinki i Polanów – Rzeczyca Wielka oraz
zagospodarowanie placów przystankowych”GM.II.271.1.2018

drogowych gr. 15 cm na całej szerokości skrzyżowania ułożonych na płasko na podsypce
piaskowej stab. mech. do Is=0,98 na pow. 200,0 m2.
h) Łączna długość budowanych dróg rowerowych l = 4175,1 m
Plac przystankowy przy ul. Zacisze (koniec drogi Jacinki-Polanów) – zakup i montaż:
-kosz na śmieci 1 szt.,
-ławki z oparciem 7 szt.,
-stojak na rowery 10 stanowisk szt. 1 (trwale związany z gruntem)
-tablicy informacyjnej 1 szt. (wymaga się zewnętrznej tablicy informacyjnej z nadrukiem mapy gminy
Polanów wykonanej full color , Z zaznaczonym przebiegiem trasy rowerowej /Jacinki – Polanów
Centrum Przesiadkowe i Rzeczyca Wielka - Polanów Centrum Przesiadkowe / (grafikę oraz treść w
celu sporządzenia projektu Zamawiający przekaże Wykonawcy). Wykonawca zobowiązany jest
zachować zasady promocji określone w Podręczniku wnioskodawców i beneficjentów programów
polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dostępny na stornie
www.funduszeeuropejskie.gov.pl) – treść do uzgodnienia/akceptacji z zamawiającym.
-kontener sanitarny TOY-TOY szt. 1 (opis: podstawa: min. 120cm x 120cm, Wysokość: min. 230cm
Waga: min. 100kg, Wyposażenie: Zbiornik min. 250l, antypoślizgowa podłoga bezodpływowy
zbiornik z wentylacją, lustro, automatyczny system spłukiwania czystą wodą, umywalka ze
zintegrowanym zbiornikiem na wodę podajnik na papier toaletowy, min. podwójny system wentylacji,
uchwyty do rąk podnoszące funkcjonalność toalety, min. jeden wieszak na ubranie, wskaźnik
damski/męski, wskaźnik wolne/ zajęte, zamek zewnętrzny, zamek wewnętrzny, niewidoczna zawartość
zbiornika, uchwyty dla dźwigów, oświetlenie led wnętrza kabiny (zasilane bateryjne)
Opracowanie, wykonanie, montaż 3 tablic informacyjno-promocyjnych – montaż na placu
przystankowym oraz na odcinku budowanej drogi rowerowej, w miejscach wyznaczonych przez
Zamawiającego (umiejscowienie po podpisaniu umowy z Zamawiającym, jednak nie później niż w
dniu rozpoczęcia prac budowalnych). Tablice zewnętrzne jednostronne, full color, kompozyt
trójwarstwowy, wydruk zabezpieczony folią UV, o wymiarach nie mniejszych niż 80x120cm; na
tablicy w nagłówku należy umieścić logo: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Pomorze
Zachodnie, Unia Europejska, poniżej treść: nazwa projektu, cel projektu, wskazanie Gminy Polanów,
w stopce: www.mapadotacji.gov.pl ; Wykonawca zastosuje się do wytycznych w zakresie
aktualnych zasad promocji i oznakowania projektów: Podręcznik wnioskodawców i beneficjentów
programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dostępny na stornie
www.funduszeeuropejskie.gov.pl). Projekt tablicy i treść do uzgodnienia / akceptacji przez
Zamawiającego.

Część II - Budowa drogi rowerowej Rzeczyca Wielka – Polanów wraz z
zagospodarowaniem placów przystankowych

Budowa drogi rowerowej Rzeczyca Wielka - Polanów
wraz z zagospodarowaniem placów przystankowych
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1) Budowa drogi rowerowej na odcinku od ulicy Bobolickiej w Polanowie do miejscowości
Rzeczyca Wielka.
Poszczególne odcinki to:
a) ul. Bobolicka (od ul. Żwirowej do ul. Stawnej) przebudowa chodnika na drogę pieszo rowerową o
szerokości 2,5 m i nawierzchni z kostki betonowej, na odcinku 378,45 m, wraz z wykonaniem
przejścia pieszo rowerowego droga DW 205 (wymaga się wykonania przez Wykonawcę
projektu zmiany organizacji ruchu, uzyskania stosownych decyzji, wykonania z
oznakowaniem przejścia pieszo rowerowego)
b) ul. Łąkowa (od ul. Stawnej do rzeki Grabowej) przebudowa nawierzchni o szerokości 2,5 m na
nawierzchnię z kruszywa, l =201,55 m,
c) ul. Wolności – budowa drogi rowerowej w otoczeniu zbiornika wodnego przy ul. Wolności w
Polanowie l = 410,0 m i szerokości 2,5 m, w tym:
 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i
podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm, pow. drogi 1030,5 m2,
 montaż balustrady stalowej malowanej proszkowo o wysokości h=1,1 m o długości 132,0 m,
 wykonanie oświetlenia drogi rowerowej: montaż słupów oświetleniowych, montaż wysięgników i
opraw oświetleniowych na słupach.
d) wykonanie przejścia pieszo rowerowego ul. Wolności (przy zbiorniku wodnym) droga DW 206
(wymaga się wykonania przez wykonawcę projektu zmiany organizacji ruchu, uzyskania
stosownych decyzji, wykonania z oznakowaniem przejścia pieszo rowerowego)
e) odcinek leśny od ul. Wolności w Polanowie (od zbiornika wodnego) do m. Rzeczyca Wielka,
budowa drogi rowerowej o szerokości 2,5 m i nawierzchni z kruszywa, l = 3780,20 m.
Zakres robót:
 roboty przygotowawcze – roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 4,980 km,
 roboty rozbiórkowe nawierzchni z kostki nieregularnej o pow. 569,1 m2 wraz z obrzeżami o wym.
8x30 cm o dł. 477,85 m,
 roboty ziemne – nasypy: nasypy wykonane koparkami zgarniakowymi 264 m3, umocnienie skarp
i dna płytami betonowymi ażurowymi 560,0 m2, wykonanie koszy z siatki stalowej 26,25 m3,
 roboty ziemne –wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie o
głębokości15 cm na pow. 10644,6 m2,
 roboty nawierzchniowe - wykonanie ław betonowych 35x10cm pod krawężniki i obrzeża w ilości
44,074m3,
 roboty nawierzchniowe - wbudowanie krawężników betonowych 15x22 cm i 15x30 cm o dł.
148,55 m i obrzeży 30x8 cm o długości 952,65 m,
 jezdnia z kostki betonowej (z dopuszczalnym ruchem samochodowym) gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 25 cm, warstwie
odsączającej z piasku stab. mech. do Is=0,98 gr. 25 cm pow. drogi 139,15 m2,
 jezdnia z kostki betonowej (tylko ruch pieszy i rowerowy) gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm, pow. drogi 1090,15 m2,
 budowa drogi rowerowej: wykonanie nawierzchni żwirowej z kruszywa łamanego 0/31,5 stab.
mech. do ls=1,0 o gr. 15 cm układanej na warstwie odsączającej o gr. 20 cm, na powierzchni
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9366,10 m2,
 skrzyżowania z innymi drogami gruntowymi: wykonanie nawierzchni z płyt betonowych
drogowych gr. 15 cm a całej szerokości skrzyżowania ułożonych na płasko na podsypce piaskowej
stab. mech. do Is=0,98 gr. 15 cm na pow. 389,9 m2,
 montaż elementów dodatkowych – ułożenie ścieków drogowych gr. 15 cm na podsypce
cementowo – piaskowej o dł. 69,0 m, montaż balustrady segmentowej o wysokości h=110 cm o
dł. 463,0 m.
2) Plac przystankowy przy ZUK – zakup i montaż stojaka na rowery 6 stanowisk, szt. 2
3) Plac przystankowy ul. Żwirowa i Bobolicka przy MACED:
a) przygotowanie terenu o pow. 144,0 m2,
b) wykonanie nawierzchni gruntowej piaszczysto-gliniastej o pow. 144m2,
c) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i
podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm, o pow. 33,0 m2,
d) wykonanie nawierzchni żwirowej ze żwiru płukanego gr. 5 cm na pow. 64,0 m2, ułożonej na
podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15 cm i warstwie odsączającej o gr. 20 cm,
e) zagospodarowanie terenu: wykonanie trawnika na pow. 0,010 ha, dostawa i montaż:
kosz na śmieci 1 szt.,
stoły drewniane i ławy 3 kpl.,
stojak na rowery 10 stanowisk, (trwale związany z gruntem)
tablicy informacyjnej 1 szt. (wymaga się zewnętrznej tablicy informacyjnej z nadrukiem mapy gminy
Polanów (wykonanej full color, kompozyt trójwarstwowy, wydruk zabezpieczony folią UV) i
zaznaczonym przebiegiem trasy rowerowej realizowanej w ramach projektu z zaznaczonym
przebiegiem trasy rowerowej /Jacinki – Polanów Centrum Przesiadkowe i Rzeczyca Wielka Polanów Centrum Przesiadkowe (grafikę oraz treść w celu sporządzenia projektu Zamawiający
przekaże Wykonawcy). Wykonawca zobowiązany jest zachować zasady promocji określone w
Podręczniku wnioskodawców i beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji (dostępny na stornie www.funduszeeuropejskie.gov.pl) – treść do
uzgodnienia/akceptacji z zamawiającym
4)Plac przystankowy Rzeczyca Wielka – dostawa i montaż:
kosz na śmieci 1 szt.,
stoły + ławy 4 kpl.,
stojak na rowery 5 stanowisk (trwale związany z gruntem)
-tablicy informacyjnej 1 szt. (wymaga się zewnętrznej tablicy informacyjnej z nadrukiem mapy gminy
Polanów (wykonanej full color , kompozyt trójwarstwowy, wydruk zabezpieczony folią UV)
i zaznaczonym przebiegiem trasy rowerowej realizowanej w ramach projektu , Z zaznaczonym
przebiegiem trasy rowerowej /Jacinki – Polanów Centrum Przesiadkowe i Rzeczyca Wielka Polanów Centrum Przesiadkowe (grafikę oraz treść w celu sporządzenia projektu Zamawiający
przekaże Wykonawcy). Wykonawca zobowiązany jest zachować zasady promocji określone w
Podręczniku wnioskodawców i beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji (dostępny na stornie www.funduszeeuropejskie.gov.pl) – treść do
uzgodnienia/akceptacji z zamawiającym.
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-kontener sanitarny TOY-TOY szt. 1 (opis: podstawa: min. 120cm x 120cm, Wysokość: min. 230cm
Waga: min. 100kg, Wyposażenie: Zbiornik min. 250l , antypoślizgowa podłoga bezodpływowy
zbiornik z wentylacją, lustro, automatyczny system spłukiwania czystą wodą, umywalka ze
zintegrowanym zbiornikiem na wodę podajnik na papier toaletowy, min. podwójny system wentylacji,
uchwyty do rąk podnoszące funkcjonalność toalety, min. jeden wieszak na ubranie, wskaźnik
damski/męski, wskaźnik wolne/ zajęte, zamek zewnętrzny, zamek wewnętrzny, niewidoczna zawartość
zbiornika, uchwyty dla dźwigów, oświetlenie led wnętrza kabiny (zasilane bateryjne)
5)Opracowanie, wykonanie, montaż 7 tablic informacyjno-promocyjnych – montaż na placach
przystankowych oraz na odcinkach budowanej drogi rowerowej, w miejscach wyznaczonych przez
Zamawiającego (umiejscowienie po podpisaniu umowy z Zamawiającym, jednak nie później niż w
dniu rozpoczęcia prac budowalnych). Tablice zewnętrzne jednostronne, full color, kompozyt
trójwarstwowy, wydruk zabezpieczony folią UV, o wymiarach nie mniejszych niż 80x120cm; na
tablicy w nagłówku należy umieścić logo: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Pomorze
Zachodnie, Unia Europejska, poniżej treść: nazwa projektu, cel projektu, wskazanie Gminy Polanów,
w stopce: www.mapadotacji.gov.pl ; Wykonawca zastosuje się do wytycznych w zakresie
aktualnych zasad promocji i oznakowania projektów: Podręcznik wnioskodawców i beneficjentów
programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (dostępny na stornie
www.funduszeeuropejskie.gov.pl). Projekt tablicy i treść do uzgodnienia / akceptacji przez
Zamawiającego.
6)Opis zakresu zamówienia dot. instalacji elektrycznej i oświetlenia na działce nr 244/1 i 244/2
obręb 2 Polanów,
Zakres dotyczący instalacji elektrycznej i oświetlenia na dz. nr 244/1 i 244/2 obręb 2 Polanów objęty
zamówieniem stanowi część zakresu ujętego w pozwoleniu na budowę wydanym przez Starostę
Koszalińskiego – znak BOŚ.6740.589. 2016.IN. z dn. 17.10.2016 r. przedstawiony szczegółowo w
projekcie - branży elektrycznej „Zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego otoczenia miejskiego
zbiornika wodnego przy ul. Wolności dz. nr 244/1 i 244/2 obręb 2 Polanów. Szczegóły rozwiązań
zgodnie z projektem.
Zakres zamówienia:
1. Zakup, montaż i stawianie słupów oświetleniowych szt. 11 ( oznaczonych w projekcie jako L6,L8,
L9, L11, L12, L13, L14, L15, L16, L17, L21) zgodnie z wytycznymi projektu, Słupy nie mają być
wyposażane w czujniki ruchu i kamery, oprawy nie mają być sterowane radiowo.
2. Wykonanie wysięgników rurowych o masie do 15 kg mocowanych na slupie szt. 12
3. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt. 12,
4. Wykonanie rozdzielnicy RG wg projektu z tworzywa termoutwardzalnego na fundamencie
betonowym. W rozdzielnicy RG odpływy z rozłącznikami bezpiecznikowymi do zasilania
i sterowania oświetlenia terenu, Sterowanie zegarem astronomicznym oświetlenia ulicznego.
5. Uziemienie końcowych słupów- 12 m,
6. Wykonanie okablowania kablem ziemnymi typu YKY 3x4mm2 od układu sterującego LK2 RG do
projektowanych slupów oświetleniowych L6, L8, L9, L11, L12, L13, L14, L15, L16, L17, L21 z
przykryciem folią kablową PCV koloru niebieskiego i oznacznikami kablowymi,
7. Wykonanie rur ochronnych z PCW – około 30 m,
8. Wykonanie wykopów mechanicznie- około 270 m,
9. Wykonanie wykopów ręcznie –około 250 m,
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10. Zasypywanie rowów kablowych ,
11. Dokonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych przez osobę posiadającą odpowiednie
uprawnienia,
12. Dokonanie pomiarów geodezyjnych w tym powykonawczych.
2. Dokumentacja projektowa wraz z wykazem dokumentacji, w której został określony zakres
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ.
3. Wymagania dotyczące dostawy i montażu wyposażenia placów przystankowych:
1) wyposażenie powinno posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i
spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem,
2) Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad,
zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu,
3) Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w taki sposób, który uniemożliwi
uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w
czasie transportu ponosi Wykonawca,
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu
niespełniającego wymogów technicznych, jakościowych, określonych przez Zamawiającego
oraz w przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
a)
uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie
powstały z winy Zamawiającego,
b)
nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach,
c)
dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem
jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych,
5) W przypadku, gdy dostarczone wyposażenie nie będzie spełniało wymagań Zamawiającego,
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 7 dni od
zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt
zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami
technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
6) Na dostarczone wyposażenie Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przedłoży
Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim.
4. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień
CPV:
KOD
OPIS
45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-01

Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233162-2

Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233120-6

Roboty w zakresie budowy dróg

45111300-1

Roboty rozbiórkowe

5. Przedmiary, dołączone do niniejszej SIWZ jako załącznik nr 10 są wyłącznie dokumentami
informacyjnymi, z których wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.
6. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych
w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, dopisuje wyraz „lub równoważny”.
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Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych
polegających na zastosowaniu innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej pod
warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji
i SIWZ, tj. w szczególności:
1) zapewnienia spełnienia tych samych funkcji,
2) zapewnienia wykonania w aktualnie stosowanej nowoczesnej technologii, aktualnych
stosowanych rozwiązań technicznych, wzornictwie i funkcjonalności.
Wykazanie równoważności, tj. spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego
w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.
Zastosowanie wyrobów (materiałów), rozwiązań równoważnych musi gwarantować wykonanie
konkretnych rozwiązań projektowych, które projekt realizuje, a ich zastosowanie musi zapewnić
kompatybilność z zastosowanymi wyrobami, technologią i aktualną wiedzą techniczną.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany WYKAZAĆ,
że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.
Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. W przypadku,
gdy Wykonawca nie zadeklaruje w ofercie, iż składa ofertę równoważną, to rozumie się przez to, że
do kalkulacji ceny oferty i w trakcie realizacji ujęto materiały zaproponowane w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia.
7. Pomimo szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje o możliwości
dokonania wizji lokalnej w terenie i jego otoczeniu.
Koszty dokonania ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
8.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu
do obu części.
10.Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.
11 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6
Pzp.
12.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym
wykonywaniu robót stanowiących przedmiot zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną
osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby
zatrudnione (przez Wykonawcę /Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to niżej
wymienionych czynności:
1) Roboty fundamentowe, konstrukcyjne,
2) wykonywanie czynności związanych z obsługą sprzętu budowlanego wykorzystywanego na
budowie w związku z realizacją umowy - koparki, samochody samowyładowcze itp.,
3) roboty drogowe.
za wyjątkiem czynności wykonywanych przez kierownika budowy oraz kierowników robót,
geodetów, prawników.
Zamawiający wymaga, aby ww. zakres wykonywany był pod kierownictwem pracodawcy
w wyznaczonym miejscu i w czasie określonym przez wykonawcę w sposób zapewniający terminową
realizację zamówienia.
13. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące zamówienie były pracownikami Wykonawcy lub
Podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy).
14. Zatrudnienie osób realizujących niniejsze zamówienie, powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres
trwania prac związanych z przedmiotem zamówienia.
15. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących
zatrudniania osób, o których mowa w ust.13.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania przedmiotu
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umowy w celu zweryfikowania czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami
zatrudnionymi przez Wykonawcę (podwykonawcę/dalszego podwykonawcę).
W sytuacjach niejednoznacznych, budzących wątpliwości w zakresie prawidłowości zatrudnienia osób
zgodnie z wymogami SIWZ, Zamawiający celem przeprowadzenia skutecznej weryfikacji tych danych
ma prawo wezwać na plac budowy Państwową Inspekcję Pracy.
17. Dodatkowo, w trakcie realizacji zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany będzie w terminie 5 dni roboczych udokumentować fakt zatrudniania osób realizujących
przedmiot zamówienia, na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie Zamawiającemu poniższych
dowodów:
1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie objęte wezwaniem czynności jakie wykonują
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.
18. Nie udowodnienie przez Wykonawcę faktu wykonywania czynności, o których mowa w ust. 11,
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niewypełnienie wymagań
SIWZ w zakresie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.
19. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
kary umowne, o których mowa w §10 ust. 2 pkt 3 projektu umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).
UWAGA: wszelkie żądane dokumenty, które wynikają z treści ust. 16 podlegają obowiązkowej
anonimizacji, z wyjątkiem imienia i nazwiska, w zakresie ochrony danych osobowych pracowników
wskazanych do wykonywania czynności określonych w ust. 11 przed przedłożeniem Zamawiającemu.
20.Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu
„RPO WZ 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.3 Zrównoważona
multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach
Strategii ZIT dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”.
Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia
1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie:
1.1. dla części 1 - do dnia 15.10.2019r.
1.2. dla części 2 - do dnia 15.10.2019r.
2. Za datę zakończenia realizacji poszczególnej części zamówienia przyjmuje się datę uzyskaniu
stosownego pozwolenia na użytkowanie lub dokonaniu skutecznego zgłoszenia robót budowlanego
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego potwierdzonego zaświadczeniem o braku
sprzeciwu na przedmiotowy zakres wraz z jej przekazaniem Zamawiającemu, po wcześniejszym,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz dostarczeniu
kompletnych materiałów odbiorowych.
Rozdział 4. Informacja o podwykonawcach
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców, na
warunkach ustalonych w umowie, której projekt stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę części prac podwykonawcom, Zamawiający
żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie szczegółowego przedmiotu robót budowlanych, których
wykonanie powierzy podwykonawcom wraz ze wskazaniem firm podwykonawców.
Wykonawca poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców o których
mowa w ust. 2 i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w zamówienie. Wykonawca zobowiązany
jest powiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w niniejszym ust. w
trakcie realizacji zamówienia, a także informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
późniejszym terminie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1, w celu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia potwierdzającego brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż wobec danego
podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Powyższe ma zastosowanie również do powierzenia części zamówienia dalszym podwykonawcom.
Brak spełnienia wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty
budowlane, określonych w projekcie umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) spowoduje zgłoszenie przez
Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu.
Zamawiający wyłącza obowiązek przedkładania zawartych umów o podwykonawstwo, których
przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości nie większej niż 30.000,00 zł.
Wymagania dotyczące treści, jakie winny być zawarte w umowach o podwykonawstwo:
1) określenie terminu płatności, nie dłuższego niż 14 dni, od dnia dostarczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej,
2) określenie terminu realizacji, który nie może być dłuższy niż termin realizacji określony
w umowie – dla danego zakresu – zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą,
3) termin zakończenia odbioru prac zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia
zakończenia i zgłoszenia do odbioru prac Wykonawcy,
4) odbiór robót dla danego zakresu wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę nie może być późniejszy niż odbiór robót dla tego samego zakresu od
Wykonawcy przez Zamawiającego,
5) precyzyjne i szczegółowe określenie zakresu przedmiotu umowy powierzonego podwykonawcy,
6) wskazania wysokości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z następującymi zastrzeżeniami:
a) wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego zakresu
robót nie może być wyższe od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu
robót w umowie Zamawiającego z Wykonawcą,
b) ceny jednostkowe określone w umowie o podwykonawstwo nie mogą być wyższe od cen
jednostkowych przyjętych w ofercie Wykonawcy.
7) zapisy w umowie z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą nie mogą być sprzeczne
z postanowieniami umowy z Zamawiającym,
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przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót
budowlanych, dostaw lub usług, które stanowią część niniejszego zamówienia określonego
umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W przypadku dostaw, jako dostawę
należy rozumieć termin wbudowania dostarczonego materiału w obiekt będący przedmiotem
zamówienia. Powyższy fakt musi być potwierdzony podpisanym przez strony protokołem
odbioru,
9) obowiązek określenia, iż dokumentem potwierdzającym wykonanie danego zakresu przez
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jest obustronnie podpisany protokół odbioru.
W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca
zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie, a
następnie przedstawienie Zamawiającemu protokołu końcowego odbioru stanowiących
przedmiot podwykonawstwa, tzn. protokół z wykonania danego zakresu bez wad i usterek,
10) sposób rozliczania pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą
powinien być spójny ze sposobem rozliczania określonym w umowie między Zamawiającym a
Wykonawcą, w szczególności dotyczący odbiorów i płatności częściowych,
11) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania umowy między
Zamawiającym a Wykonawcą,
12) w przypadku zlecenia podwykonawcy prac, o których mowa w rozdziale 2 ust.11 niniejszej
SIWZ, do umowy o podwykonawstwo winno być załączone oświadczenie, że przedmiotowe
czynności wykonywane są przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zgodnie
z wymaganiami określonymi w SIWZ;
13) wymóg, iż w przypadku powierzenia części zamówienia dalszym podwykonawcom,
podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia potwierdzające
brak podstaw wykluczenia wobec tego dalszego podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez
Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy;
2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego;
3) sposobu rozliczeń za wykonany zakres uniemożliwiający rozliczenie tego zakresu pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy,
4) zezwalających na cesję wierzytelności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na rzecz
Wykonawcy bez zgody Zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody na potrącanie kwot tytułem zabezpieczenia należytego wykonania
umowy oraz kar umownych z wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy są uprawnieni do jego reprezentacji.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum),
umowy z podwykonawcami będą zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników
konsorcjum. W przypadku, w którym Wykonawcą jest konsorcjum, każdy z członków konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum
wobec Podwykonawców i dalszych podwykonawców.
8)

9.

10.
11.

12.

Rozdział 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
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1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia. Pełnomocnictwo musi obejmować wszystkie czynności związane ze złożeniem
kompletnej oferty.
2. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać
z załączonych do oferty dokumentów. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać
postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Z pełnomocnictwa powinna
wynikać wola wszystkich wykonawców o ich wspólnym występowaniu w postępowaniu. Wszelka
korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
Rozdział 6. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej
Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia, polegające na
budowie lub przebudowie drogi :
dla części 1 - o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł. każde
dla części 2 - o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł. każde
b) zdolności ekonomicznej:
Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności ekonomicznej Wykonawca zobowiązany jest wykazać,
że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia:
dla części 1 - na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł.
dla części 2 - na kwotę nie niższą niż 600 000,00 zł.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w rozdziale 6
ust. 1 pkt 2 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Zamawiający jednocześnie informuje, iż sytuacja, o której mowa w ust. 2 niniejszej SIWZ wystąpi
wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
ekonomiczne będą miały charakter realny, dający podstawy do uznania, że wykonawca
ubiegający się o zamówienie publiczne, który samodzielnie nie spełnia danego warunku udziału
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w postępowaniu, to na podstawie złożonego zobowiązania podmiotu trzeciego znajdzie się w
takiej sytuacji, jakby dany zasób posiadał. Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22;
3) W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej, Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane;
UWAGA – dotycząca warunku zdolności technicznej:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, przynajmniej jeden z Wykonawców musi
w pełni spełniać warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej.
2. W przypadku, gdy wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego w zakresie zdolności
technicznej, podmiot udostępniający zdolności techniczne musi spełniać warunek w całości.
Rozdział 7. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podst. art. 24 ust. 5 ustawy PZP:
Rozdział 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 (Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia) oraz
oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ (Oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia,
o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1
niniejszego rozdziału (załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia).
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o
którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału oraz przedstawia w tym celu pisemne zobowiązanie (w
oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
W szczególności zobowiązanie winno określać:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobu innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane których wskazane
zdolności dotyczą.
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5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej, o której mowa w rozdziale 6
ust. 1 pkt 2a niniejszej SIWZ, wykazu robót budowlanych (w ilości i zakresie niezbędnym dla
potwierdzenia spełnienia warunku) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem m.in. wartości wybudowanych lub przebudowanych dróg, daty, miejsca
wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, – z wykorzystaniem załączonego wzoru – załącznik nr 5
do SIWZ.
Dowodami w niniejszym postępowaniu są referencje bądź inne dokumenty wystawione 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 dokumenty. Nie możliwość uzyskania dowodów (referencji) Wykonawca zobowiązany jest
uzasadnić (przedstawiając dowody na to, że dany Zamawiający odmawia ich wydania lub z tym
zwleka).
2) W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności ekonomicznej, o której mowa
w rozdziale 6 ust. 1 pkt 2b niniejszej SIWZ dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, zgodnie
z rozdziałem 6 ust. 1 pkt 2b SIWZ dla poszczególnej części zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących
sytuacji ekonomicznej wymaganej przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby - warunków udziału w postępowaniu, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów
dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 ust. 5 niniejszego rozdziału SIWZ.
6.
W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy w terminie 3 dni po zamieszczeniu
na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, składają oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą (o ile występują) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym
terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Uwaga:
Powołując się na art. 24aa Ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
i dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 od dnia
przekazania. Zamawiający wymaga, aby dokumenty i oświadczenia złożone zostały w formie
pisemnej i przesłane na adres Zamawiającego.
Rozdział 9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej
do porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z poźn. zmianami), osobiście
lub za pośrednictwem posłańca, faksu (nr 94 318 83 87) lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej - w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) - (e-mail) um@polanow.eu.
2. Wszelkie dokumenty i oświadczenia składane faksem lub drogą elektroniczną wymagają
jednoczesnego przekazania w formie pisemnej.
3. Dla umów, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, w tym również w przypadku ich złożenia
w wyniku wezwania oraz pełnomocnictwa dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu
lub poczty elektronicznej – każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w ust. 4.
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
9. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
Bogumił Badurak - Kierownik Referatu Inwestycji UM w Polanowie, tel. 94 348 10 58,
Małgorzata Dworakowska – Inspektor ds. inwestycji, budownictwa i planowania przestrzennego tel.
94 3480641,
Joanna Siwiecka - Inspektor ds. promocji i pozyskiwania funduszy, tel. 94 348 07 60.
Rozdział 10. Wymagania dotyczące wadium
1. Wysokość wadium.
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium:
Dla części 1 w wysokości 9000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych)
Dla części 2 w wysokości 25000,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
2. Termin wniesienia wadium.
1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione,
jeżeli:
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a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed
upływem terminu na składanie ofert. W celach informacyjnych oryginał lub kopię dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium w formie pieniężnej Wykonawca załącza do oferty,
b) wnoszone w innych formach niż pieniądz, oryginały dokumentów należy złożyć
w formie oryginału i kopii (przy czym kopia dokumentu winna być trwale spięta z ofertą, a
oryginał luzem, gdyż będzie podlegał zwrotowi) w jednej kopercie.
2) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Sławno
Oddział Polanów S.A. Nr konta: 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039
z podaniem tytułu: wadium –– GM.II.271.12018
„Budowa drogi rowerowej Polanów – Jacinki i Polanów – Rzeczyca Wielka oraz
zagospodarowanie placów przystankowych” – część ……….
3. Formy wniesienia wadium.
1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu – przelewem na konto,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 ust. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2016r, poz. 359).
2) W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione
okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, w jakich Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w ust. 3 lit. od b do
e musi być wystawione na Zamawiającego.
Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela
Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.
złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska) Z treści
gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5
ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego.
3) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4) Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.
4. Zwrot wadium.
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 2 niniejszego rozdziału.
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty
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prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
5. Zatrzymanie wadium.
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
6. Nieprawidłowa forma złożenia wadium
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób
nieprawidłowy.
Rozdział 11. Termin związania ofertą
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
zaczyna się wraz z dniem wskazanym, jako termin składania ofert.
Rozdział 12. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Kompletna oferta musi zawierać:
1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do SIWZ,
2) Oświadczenia i dokumenty wymienione rozdziale 8 ust. 1 – 4 niniejszej SIWZ,
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o
ile ofertę składa pełnomocnik.
2. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy w obrocie prawnym na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
3. Dokumenty dołączone do oferty mają być w formie oryginałów lub kserokopii, poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, do jego
reprezentowania na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w jego imieniu w wysokości odpowiadającej
cenie oferty, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.,
4. Oferta oraz n/w oświadczenia Wykonawca przedkłada w oryginale, tj. stanowiące:
Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 4 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik nr 7 do SIWZ – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej – składane w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w ust. 8 rozdziale 13 niniejszej SIWZ.
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5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za
zgodność z oryginałem),
6. Jeżeli Ofertę i wszystkie załączone dokumenty podpisuje/ą osoba/y nie ujawniona/e w dokumencie
rejestracyjnym lub ewidencyjnym Wykonawcy, do Oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo musi zawierać określenie zakresu
pełnomocnictwa.
7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
8. W przypadku dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język
polski.
9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.
10. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta
wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając
jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
13. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
14. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i
opisanym w następujący sposób:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat: ……………………..

OFERTA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO PN.:

„Budowa drogi rowerowej Polanów – Jacinki i Polanów – Rzeczyca Wielka oraz
zagospodarowanie placów przystankowych” GM.II.271.1.2018 - część ………………
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

11.05.2018 r. (piątek) do godz. 12:15
W przypadku braku powyższego opisu na kopercie, Zamawiający będzie traktował taką ofertę, jako
„zwykłą” korespondencję i nie ponosi odpowiedzialności za jej otwarcie przed terminem otwarcia
ofert.
15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.
zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i
jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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16. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że
wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez
zastrzeżeń.
17. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
18. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.
90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia,
jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
19. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić
lub wycofać ofertę, według poniższych zasad:
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
2) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w
pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy (m.in. poprzez
złożenie oświadczenia przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i dołączenie
stosownego dokumentu z którego będzie wynikało dane upoważnienie) oraz zgodności ze złożonymi
ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane i zostaną zwrócone po sesji otwarcia
ofert.
Rozdział 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Polanowie przy ul. Wolności 4, 76-010 Polanów –
pok. 5 (sekretariat) w terminie do dnia 11.05.2018r.(piątek) do godz. 12:00.
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina),
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w ust. 1 zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami
określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wolności 4, 76-010 Polanów – pok. 11
(Sala posiedzeń), w dniu składania ofert o godzinie 12:15
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie części 1 oraz części 2 zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.polanow.pl
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
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3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
Rozdział 14. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca za przedmiot zamówienia określony w SIWZ przedstawi cenę ryczałtową za całość
zamówienia w złotych polskich (PLN) na załączniku Nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do
prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające zarówno
z dokumentacji stanowiącej załącznik do SIWZ, warunków i obowiązków określonych w specyfikacji
i we wzorze umowy, jak i własnej wiedzy i doświadczenia oraz inne nie ujęte a konieczne z punktu
widzenia Wykonawcy dla kompletności wyceny, w tym koszty robót tymczasowych i prac
towarzyszących.
Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie lub nie doszacuje roboty, których wykonanie jest
niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich
wykonaniu, gdyż Zamawiający uważać będzie, że zostały ujęte w cenie oferty.
3. Do obliczenia ceny Wykonawca musi brać pod uwagę zapisy SIWZ z załącznikami, udzielone
odpowiedzi na ewentualne pytania oraz modyfikacje SIWZ.
W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest przeanalizowanie załączonego materiału
łącznie z zapisami SIWZ i załącznikami do SIWZ oraz skalkulowanie ceny oferty z należytą
starannością.
4. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności,
które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest
bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków
wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
5. Cenę należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po
przecinku). W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisem liczbowym i słownym, Zamawiający
informuje iż brany będzie pod uwagę zapis słowny.
6. Wszystkie rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym za realizację przedmiotu zamówienia,
dokonywane będą w PLN.
7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności
projektu Wykonawcy, kosztów pracy których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonej na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. 2017 r, poz. 847);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
8. W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 7
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niniejszego rozdziału, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają
wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej
zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w
ust. 7 niniejszego rozdziału.
9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na
Wykonawcy.
10. Przedmiary robót, dołączone do niniejszej SIWZ jako załącznik nr 10 są wyłącznie dokumentami
informacyjnymi, z których wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.
Rozdział 15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę (dotyczy części 1, części 2), która uzyska najwyższą
ilość punktów biorąc pod uwagę nw. kryteria:
1) Kryterium ceny – waga 60 proc.
2) Kryterium wydłużenia okresu gwarancji – waga 40 proc.
2. Sposób dokonania oceny ofert nastąpi przez punktowanie w/w kryteriów w skali 0-100 punktów.
 Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:
Cm
Ci = -------------- x 100 (max liczba punktów) x 60%
Cb
Ci - otrzymana ilość punktów w kryterium ceny
Cm - cena oferty minimalnej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
Cb - cena oferty badanej brutto za przedmiotu zamówienia
2) Punktacja za okres wydłużenia gwarancji będzie obliczana na podstawie wzoru:
Gb – <0;36>
Gi = ------------------- x 100 (max liczba punktów) x 40%
Gmax (36)
Gi – otrzymana ilość punktów w kryterium wydłużenie okresu gwarancji
Gb – okres gwarancji określony w ofercie Wykonawcy, (powyżej wymaganych 36 m-cy).
Gmax – ilość miesięcy, o ile maksymalnie można wydłużyć okres gwarancji w stosunku do
minimalnego okresu wynoszącego 36 miesięcy spośród złożonych ofert, czyli 36 m-cy.
Zamawiający określa minimalny termin gwarancji jako 36 miesięcy, natomiast maksymalny
jaki będzie podlegał punktacji jako 72 miesiące.
Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji 36 miesięcy, otrzyma zero punktów w kryterium
wydłużenia okresu gwarancji.
3. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca dla każdej z części zamówienia
wynosi – 100 pkt.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów,
biorąc pod uwagę kryterium ceny oraz wydłużenia okresu gwarancji, spośród ofert nieodrzuconych i
spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści SIWZ.
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5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
Rozdział 16. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę
o terminie i miejscu zawarcia umowy.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania
ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem
terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych
w złożonej ofercie.
4. Zamawiający zawiera umowę, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym
mowa w ust. 4, zgodnie z zapisami art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
6. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie
składających ofertę, Wykonawcy zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy na
wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum regulującej współpracę między nimi na
czas realizacji zamówienia oraz do końca okresu udzielonej gwarancji. Umowa taka winna określać
strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania
konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków
do czasu wykonania zamówienia.
7. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie należne Wykonawcy
wpłacane będzie na konto podmiotu, zwanego dalej „Liderem”, wskazanego wspólnie przez podmioty
występujące jako Wykonawca.
Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego upoważnienia stanowiącego załącznik do
Umowy, w którym wszystkie podmioty występujące jako Wykonawca upoważnią Lidera do
dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym oraz wskazania rachunku bankowego, na który
zapłata ma nastąpić. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zapłaty
wynagrodzenia lub jego części zgodnie z wystawioną przez Lidera fakturą, na rachunek w niej
wskazany oraz oświadcza, iż zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z długu
wobec Wykonawcy.
8. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest:
1) dostarczyć Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji
szczegółowej na podstawie cen jednostkowych w oparciu o które Wykonawca skalkulował cenę
oferty biorąc pod uwagę podział branżowy przedmiotu zamówienia oraz zestawienie materiałów,
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zestawienie robocizny, zestawienie sprzętu, tabelę elementów scalonych oraz zbiorcze
zestawienie kwot składających się na cenę zamówienia;
2) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na kwotę stanowiącą 10 % ceny
brutto całkowitej podanej w ofercie, zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale 17
niniejszej Specyfikacji;
3) dostarczyć Zamawiającemu kopie stosownych i aktualnych uprawnień budowlanych,
zaświadczeń lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po
14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (w
przypadku podmiotów krajowych, dla podmiotów zagranicznych – dokumenty równoważne)
osób uczestniczących w realizacji zamówienia, tj: Kierownika Budowy, posiadającego
uprawnienia budowlane umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi określone przepisami
Prawa budowlanego, w specjalności drogowej – jednak nie wcześniej jak przed przekazaniem
placu budowy przez Zamawiającego.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
Rozdział 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę,
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest, przed zawarciem umowy, do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na kwotę stanowiącą 10 % ceny
całkowitej podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148
ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądz musi być wystawione na Zamawiającego.
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela
Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony
wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno
wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie do 30
dni od dnia otrzymania wezwania.
Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że
odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona
w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta
nie została zaakceptowana przez gwaranta (poręczyciela).
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy
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Sławno Oddział Polanów nr 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039 Z podaniem tytułu: Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy „Budowa drogi rowerowej Polanów – Jacinki i Polanów –
Rzeczyca Wielka oraz zagospodarowanie placów przystankowych”- część ………
9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
10. Zabezpieczenie
należytego
wykonania
umowy
zostanie
zwrócone
lub
zwolnione
w następujący sposób:
1) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
2) do 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za
wady.
Przez należycie wykonane należy rozumieć zatwierdzenie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu
odbioru końcowego.
Rozdział 18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający
wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej
z postanowieniami SIWZ.
2. Projekt Umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
3. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w istotnych postanowieniach umowy
i zobowiązuje się do jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego zamówienia.
4. Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian
zostały szczegółowo określone w załączniku nr 7 do SIWZ – Projekt Umowy.
Rozdział 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla
postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp
Załączniki do SIWZ:
1. Formularz ofertowy
- załącznik nr 1,
2. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postepowania
- załącznik nr 2,
3. Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu
- załącznik nr 3,
4. Zobowiązanie
- załącznik nr 4,
5. Wykaz wykonanych robót
- załącznik nr 5,
6. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
- załącznik nr 6,
7. Projekt Umowy
- załącznik nr 7,
8. Wykaz dokumentacji zawierającej opis przedmiotu zamówienia
- załącznik nr 8,
9. Przedmiary
- załącznik nr 9,
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Załączniki do SIWZ
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy

FORMULARZ OFERTY
GMINA POLANÓW
Ofertę przetargową składa:…………………………………………….………………………………
(podać formę organizacyjną wykonawcy np. Spółka S.A., osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wykonawca występujący wspólnie itp.)

Nazwa wykonawcy (wykonawców)
…………………………………………………………………………………………………………
adres:……………………………..……..……………… województwo: ……………………….…..
nr REGON: …………………… nr PESEL (w przypadku osób fizycznych): ……………………….
e-mail: …………………….……… nr tel.:…………………..; nr faksu: …………………………..
osoba do kontaktów z Zamawiającym…………………., nr tel.:……………….,e-mail:……………
nazwa banku oraz numer ra-ku bankowego do zwrotu wadium…………..……………………………..
…………………………………………………………..………………………………………………
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Budowa drogi rowerowej Polanów –
Jacinki i Polanów – Rzeczyca Wielka oraz zagospodarowanie placów przystankowych”
GM.II.271.1.2018
Oferujemy wykonanie „Budowa drogi rowerowej Polanów – Jacinki i Polanów – Rzeczyca Wielka
oraz zagospodarowanie placów przystankowych” zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia:
1. Część 1 zamówienia - Budowa drogi rowerowej Polanów – Jacinki wraz z

zagospodarowaniem placu przystankowego:
a) za cenę ryczałtową:
netto: ……………………………..(słownie: ……)
brutto: …………………………..(słownie:……..)
w tym Vat:……………………(słownie: …………….)
b) oferowany okres gwarancji w miesiącach:……………….
1. Część 2 zamówienia - Budowa drogi rowerowej Rzeczyca Wielka – Polanów wraz z

zagospodarowaniem placów przystankowych:
a) za cenę ryczałtową:
netto: ……………………………..(słownie: ……)
brutto: …………………………..(słownie:……..)
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w tym Vat:……………………(słownie: …………….)
b) oferowany okres gwarancji w miesiącach:……………….
*UWAGA
Minimalny okres gwarancji wymagany w SIWZ wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny 72 miesiące.
Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji 36 miesięcy, otrzyma zero punktów w kryterium wydłużenia okresu gwarancji.
W przypadku, gdy w formularzu oferty nie zostanie określony okres gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje
minimalny okres gwarancji określony w SIWZ, który wynosi 36 miesięcy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji powyżej 72 miesięcy, do obliczeń
w kryterium zostanie uwzględniony maksymalny możliwy okres gwarancji wynoszący 72 miesiące.

Oświadczamy, że:
1. cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia,
2. zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ,
3. okres rękojmi dla przedmiotu zamówienia ustala się na czas 60 miesięcy licząc od daty wykonania
i odebrania zadania przez Zamawiającego,
4. składamy ofertę równoważną tak/ nie *,
*niewłaściwe skreślić,
5. zapoznaliśmy się z przedmiotem umowy oraz z SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
6. Wadium w kwocie……………………….. zostało wniesione w formie……………….…………
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy deklarujemy złożyć w formie:
…………………………………………………………………………………………………,
8. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,
9. akceptujemy projekt umowy bez zastrzeżeń,
10. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury,
11. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
12. w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
13. podwykonawcom zamierzamy powierzyć poniższe części zamówienia*:
Wartość lub procentowa
Nazwa części zamówienia
Firma Podwykonawcy (o
część zamówienia jaka
Lp
(zakres powierzonej części
ile jest znana)
zostanie powierzona
zamówienia Podwykonawcy)
podwykonawcy
1
2
*Wypełnić w przypadku udziału podwykonawców podając zakres i firmę podwykonawcy
14. Informujemy, że jesteśmy (należy postawić znak „x” we właściwym okienku):
 mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro)
 małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro)

15.



średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani
małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie
przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 000 000 euro)



żadne z powyższych

Stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, oświadczamy, że wybór naszej oferty:
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□ nie będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z
późn. zm.)
□ będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z
późn. zm.),
jednocześnie wskazujemy:
nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania…………………………………………………………………….….………….
……………………………………………………………………………………
wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku…………………………………….
* Należy zaznaczyć powyżej w pkt 4. właściwe pole i ewentualnie wskazać wymagane informacje (należy
zapoznać się z w/w ustawą o podatku od towarów i usług, a w szczególności z załącznikiem nr 11 do
ustawy; obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego nie będzie w przypadku, gdy obowiązek
rozliczenia podatku VAT będzie po stronie Wykonawcy).
16. oferta została złożona na …………… stronach,
............................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r.

...............................................
Podpis osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

27

Przetarg nieograniczony pn. „Budowa drogi rowerowej Polanów – Jacinki i Polanów – Rzeczyca Wielka oraz
zagospodarowanie placów przystankowych”GM.II.271.1.2018

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ
Zamawiający:

Gmina Polanów
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
Wykonawca:
………………………………………
……………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………
……………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi rowerowej
Polanów – Jacinki i Polanów – Rzeczyca Wielka oraz zagospodarowanie placów przystankowych” –
część …….. GM.II.271.1.2018 prowadzonego przez Gminę Polanów, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20
ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….……………………*1 (podać pełną nazwę/firmę, adres, a
także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM,

NA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
………………………………………………………………….…………………………………………*2
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

*UWAGA
1. Należy wymienić podmioty, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w załączniku nr 4 do SIWZ
2. Należy wymienić podwykonawców, którym Wykonawca zamierza zlecić prace wyszczególnione w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr
1 do SIWZ.
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
Zamawiający:

Gmina Polanów
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
Wykonawca:
…………………………………………
………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………
………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi rowerowej
Polanów – Jacinki i Polanów – Rzeczyca Wielka oraz zagospodarowanie placów przystankowych” –
część ………….GM.II.271.1.2018 prowadzonego przez Gminę Polanów, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ:




W zakresie zdolności technicznej
W zakresie zdolności zawodowej
(należy zaznaczyć właściwe).

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

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
..……………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………….., w następującym zakresie:




zdolności technicznej
zdolności zawodowej
(należy zaznaczyć właściwe).

………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 4 do SIWZ - Zobowiązanie
Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
do zam. publicznego pn. Budowa drogi rowerowej Polanów – Jacinki i Polanów – Rzeczyca Wielka
oraz zagospodarowanie placów przystankowych” – część ………….GM.II.271.1.2018
Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji
niezbędne zasoby*

Adres podmiotu

Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz

……………………………………………………………..……………………………………………
(nazwa Wykonawcy składającego ofertę)
do
dyspozycji
następujące
niezbędne
zasoby
na
potrzeby
realizacji
zamówienia
pn. Budowa drogi rowerowej Polanów – Jacinki i Polanów – Rzeczyca Wielka oraz zagospodarowanie placów
przystankowych” – część …………. GM.II.271.1.2018
Zakres zasobu

Sposób wykorzystania
danego zasobu
np. zawarcie umowy
przy danym zakresie
zasobu

Zakres i okres udziału
przy wykonywaniu
zamówienia

Zdolności technicznej
Zdolności ekonomicznej

Jednocześnie oświadczam, iż zrealizuję roboty budowlane w zakresie wskazanych zdolności.

...................................................,dn. ........................
miejscowość
……………….......................................................
podpis i pieczęć osoby (ób) upełnomocnionej (ych)
do złożenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego do
dyspozycji niezbędnych zasobów
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Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz wykonanych robót

Zamawiający
Gmina Polanów
Pieczęć Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT
PRZEZ WYKONAWCĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT

TERMIN WYKONANIA
dd/mm/rrrr

LP.

NAZWA I ADRES
ZAMAWIAJĄCEGO

Przedmiot zamówienia

Wartość (w zł)
OD

DO

NR STRONY, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE
NALEŻYTE WYKONANIE ZAMÓWIENIA

(W zakresie niezbędnym do wykazania warunku zdolności technicznej)
doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie lub
przebudowie drogi o wartości minimum: a) dla części 1 - o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł.
każde, b) dla części 2 - o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł. każde

1.

2.

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

........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
UWAGA – Poniższe oświadczenie Wykonawca składa w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w ust. 8 rozdziale 13 niniejszej SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej
*Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.)*
co inni Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu pn. „Budowa centrum
przesiadkowego w Polanowie oraz budowa drogi rowerowej Polanów – Jacinki i Polanów –
Rzeczyca Wielka” ……217…..2017
*Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.)*
co inni Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu pn. „Budowa centrum
przesiadkowego w Polanowie oraz budowa drogi rowerowej Polanów – Jacinki i Polanów –
Rzeczyca Wielka” ……217…..2017
* właściwe zaznaczyć
Wykonawca, który złoży oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy w
ramach danego postępowania, zobowiązany jest wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

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

........................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki
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Załącznik nr 7 do SIWZ Projekt Umowy

Projekt Umowy NR GM.II.272………………….
zawarta w dniu …………………..w Polanowie pomiędzy:
Gminą Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów
NIP: 499-04-65-414 REGON: 33 09 20 660
reprezentowaną przez:
1. Burmistrza Polanowa – mgr inż. Grzegorza Lipskiego
przy kontrasygnacie :
2.Skarbnika Gminy Polanów - mgr Renaty Gierszewskiej
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a:
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:
……………………………. - …………………………………….
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2017r. poz. 1579 z póź.zm.) w trybie przetargu nieograniczonego
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi
rowerowej Polanów – Jacinki i Polanów – Rzeczyca Wielka oraz zagospodarowanie placów
przystankowych” . Przedmiot zamówienia składa się z 2 części:
Część 1 – Budowa drogi rowerowej Polanów – Jacinki wraz z zagospodarowaniem placu

przystankowego:
1) Budowa drogi rowerowej ulicy Zacisze w Polanowie do miejscowości Jacinki,
o szerokości 2,5 m i nawierzchni z kruszywa na trasie o długości l = 4175,1 m.
2) Plac przystankowy przy ul. Zacisze.
3) Opracowanie, wykonanie, montaż 3 tablic informacyjno-promocyjnych.
Część 2 - Budowa drogi rowerowej Rzeczyca Wielka – Polanów wraz z zagospodarowaniem

placów przystankowych:
1). Budowa drogi rowerowej na odcinku od ulicy Bobolickiej w Polanowie do miejscowości Rzeczyca
Wielka.
2). Plac przystankowy przy ZUK – zakup i montaż stojaka na rowery 6 stanowisk, szt. 2.

35

Przetarg nieograniczony pn. „Budowa drogi rowerowej Polanów – Jacinki i Polanów – Rzeczyca Wielka oraz
zagospodarowanie placów przystankowych”GM.II.271.1.2018

3).Plac przystankowy ul. Żwirowa i Bobolicka przy MACED (– nawierzchnia placu , mała architektura.
4).Budowa drogi rowerowej wokół zbiornika wodnego przy ul. Wolności
w Polanowie.
5). Plac przystankowy Rzeczyca Wielka – dostawa i montaż mała architektura.
6).Opracowanie, wykonanie, montaż 7 tablic informacyjno-promocyjnych.
7).Instalacja elektryczna i oświetlenie na działce nr 244/1 i 244/2 obręb 2 Polanów.
2. Szczegółowy zakres robót określają zapisy SIWZ (w tym załącznik nr 8), dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), przedmiar robót na
podstawie której wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania szczegółowego kosztorysu
ofertowego i dostarczenie go do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Przedmiotowe dokumenty
stanowią załączniki do SIWZ.
3.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego. Przedmiot
umowy przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej za wynagrodzeniem określonym w ofercie.
§2
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę dla części 1 i /lub 2 zamówienia w terminie
do: 15 października 2019r
2. Za datę zakończenia poszczególnej części przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę uzyskaniu
stosownego pozwolenia na użytkowanie lub dokonaniu skutecznego zgłoszenia robót budowlanego w
Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego potwierdzonego zaświadczeniem o braku
sprzeciwu na przedmiotowy zakres wraz z jej przekazaniem Zamawiającemu, po wcześniejszym,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz dostarczeniu
kompletnych materiałów odbiorowych.
§3
1. Inspektor nadzoru zostanie wyłoniony przez zamawiającego w oddzielnym postępowaniu.
2.Wykonawca ustanawia na własny koszt kierownika budowy i kierowników robót
3.Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy i księgi obmiaru.
4.Kierownik budowy/robót będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie
Prawo budowlane.
§4
Wykonawca zobowiązany jest do:
1.zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty
niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną polską normą oraz
warunkami technicznymi odbioru robót.
2.wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami przy
maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót dla mieszkańców miejscowości przez które
prowadzona będzie inwestycja.
3.sporządzenia kosztorysu ofertowego i dostarczenie przed podpisaniem umowy (dotyczy Wykonawcy,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą) Zamawiającemu oraz sporządzenia planu bioz w
terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
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4.zagwarantowania wykonania przedmiotu umowy pod kierownictwem osób posiadających wymagane
przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
5. zapewnienia na własny koszt nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi.
6.zapewnienia materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, posiadających
aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.
6.1. W każdym przypadku, gdy dokumentacja opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków
towarowych (marek), patentów lub pochodzenia (producenta), to przyjmuje się, że wskazaniom takim
towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
6.2.Użyte w dokumentacji technicznej i STWiOR zapisy opisujące przedmiot zamówienia nie mają na
celu naruszenia art. 29, 30, 30a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp. Nazwy materiałów i urządzeń lub
jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania
i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla
danego typu rozwiązania, nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania.
6.3.Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważneo parametrach technicznoużytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w
dokumentacji projektowej i STWiOR.
6.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, maszyn
i urządzeń, za montaż i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami
specyfikacji technicznych. Roboty oraz zastosowane materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie
muszą:
a) gwarantować osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych określonych w dokumentacji
technicznej i STWiOR.
b) być objęte gwarancją jakości przez okres minimum ………….. lat.
7. zapewnienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
przestrzegania przepisów bhp, ppoż. oraz wymogów ochrony środowiska.
8.zgłoszenia rozpoczęcia robót odpowiednim jednostkom, których opinie, uzgodnienia i decyzje zawarte
są w dokumentacji projektowej. Kopie zgłoszeń należy przekazać Zamawiającemu przy przejmowaniu
placu budowy.
9. wystąpienia z wnioskiem o zajęcie i umieszczanie w pasie drogowym urządzeń wraz z opracowaniem
projektu drogowego organizacji ruchu na czas trwania robót oraz czas użytkowania. Opłaty związane z
zajęciem i umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym ponosi wykonawca do czasu uzyskania protokołu
odbioru końcowego.
10. dokonania wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń niezbędnych na etapie prowadzenia
robót budowlanych.
11. prowadzenia na bieżąco dziennika budowy.
12. zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej (tyczenie oraz dokumentacja geodezyjna
powykonawcza). Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej po
zakończeniu poszczególnego zadania.
13. utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na
bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
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14. zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów budowlanych. Po zakończeniu robót,
ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania
terenu budowy wraz z terenem przyległym.
15.ponoszenia odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę właścicielom lub
użytkownikom nieruchomości, na których prowadzone będą prace budowlane oraz sąsiadujących z
terenem budowy.
16. na Wykonawcy ciąży obowiązek sprawdzenia czy nie zostało wykonane nowe uzbrojenie na terenie
na którym będą prowadzone roboty. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie
istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych, naprawa uszkodzonych
w wyniku prowadzonych robót urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego –
w uzgodnieniu z ich użytkownikami (administratorami).
§5
1.Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w realizacji umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie osób, którym powierzył lub za
pomocą których wykonuje czynności objęte przedmiotem umowy. Umowa musi być zawarta w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
2.Umowa o podwykonawstwo musi zawierać następujące elementy:
1) określać dokładny zakres prac, które Wykonawca powierza podwykonawcy,
2) określać kwotę wynagrodzenia z podwykonawcą mieszczącą się w granicach kwoty wynagrodzenia
określonego w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy
nie może rażąco odbiegać od wyceny Wykonawcy za tę część zamówienia przewidzianą kosztorysie
ofertowym,
3) zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią za wady i
zawierać taki okres odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, aby nie był krótszy od
odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego
4) określać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy powinien być ustalony w sposób umożliwiający terminową zapłatę wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiającego.
3.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany 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.
4.Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1)niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2)gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 4).
5.Niezgłoszenie
pisemnych
zastrzeżeń
do
przedłożonego
projektu
umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację
projektu umowy przez Zamawiającego.
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6.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7.Zamawiający
w
terminie
7
dni
zgłasza
pisemny
sprzeciw
do
umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
8.Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie 7 dni do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego.
9.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości
większej niż 50.000 PLN brutto.
10.Przepisy
powyższe
stosuje
się
odpowiednio
do
zmian
tej
umowy
o podwykonawstwo.
11.Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie
o podwykonawstwo lub w przedłożonej Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Wykonawca nie zapłaci
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, podwykonawca może się zwrócić z
żądaniem zapłaty należnego mu wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
12.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
13.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca ma możliwość zgłoszenia pisemnych uwag
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania
uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
14.W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy , albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
15. Kwotę zapłaconą podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub kwotę złożoną do depozytu
sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
16. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawcę
dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
zgodnie z zawartymi umowami.
17. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o realizowaniu robót przez
podwykonawców niezgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, Zamawiający może nakazać
przerwanie robót do momentu wyjaśnienia sprawy lub odstąpić od umowy. Powyższe nie będzie
stanowiło podstawy do wnioskowania przez Wykonawcę o wydłużenie terminu realizacji umowy.
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§6
1.Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu
(wynagrodzenie ryczałtowe) dla części 1/części 2
2.Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynosi:
netto: ……………………………..(słownie: ……)
brutto: …………………………..(słownie:……..)
w tym Vat (…..%) :……………………(słownie: …………….)
3.Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z
realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z
realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących
mieć wpływ na koszty.
4.Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy.
5. Cesja wierzytelności Wykonawcy tytułem wynagrodzenia z niniejszej umowy na rzecz podmiotów
trzecich jest możliwa wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem
nieważności, do wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po zabezpieczeniu wszystkich
zasadnych roszczeń Zamawiającego, podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeśli takie wystąpią.
§7
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy dokonane będzie
jednorazowo na podstawie faktury końcowej.
2. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego robót.
3. Fakturę należy wystawić na Gminę Polanów, która będzie jej płatnikiem.
4. Faktura zostanie opłacona w terminie 30 dni od daty doręczenia jej płatnikowi.
NIP Zamawiającego: 499-04-65-414
NIP Wykonawcy:…………………….
§8
1.Ustala się następujące odbiory:
a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b) Odbiór końcowy
c) Odbiór ostateczny(pogwarancyjny)
1.1. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.2.Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie wpisem do dziennika budowy oraz protokołem
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
1.3.Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej
roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.
1.4. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na
własny koszt przywrócić stan poprzedni.
1.5. Odbiór końcowy po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych zamówieniem,
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uzyskaniu stosownego pozwolenia na użytkowanie lub dokonaniu skutecznego zgłoszenia robót
budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego potwierdzonego
zaświadczeniem o braku sprzeciwu na przedmiotowy zakres, w terminie opisanym w § 2 dokonują
przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy przy współudziale inspektora nadzoru i kierownika
budowy w formie protokołu odbioru końcowego robót podpisanego przez strony umowy
1.6. O gotowości odbioru końcowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie.
1.7. Odbiór
robót
nastąpi w
terminie
7 dni od daty powiadomienia Zamawiającego
i pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru.
1.8. Wykonawca dostarczy w dniu odbioru, jako załączniki
do
protokołu niezbędne
dokumenty, a w szczególności decyzje o pozwoleniu na użytkowanie, oświadczenie kierownika
budowy zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane, dokumentację geodezyjną powykonawczą, oraz inne
protokoły z odbiorów wymagane przepisami prawa.
1.9. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady dające się usunąć
Zamawiający odmówi odbioru robót i przerywając czynności odbioru wyznaczy Wykonawcy
termin
na
ich
usunięcie.
Ustalenia
w powyższej sprawie wymagają formy pisemnej.
1.10. O fakcie usunięcia wad Wykonawca
zawiadomi pisemnie Zamawiającego, wnosząc o
wyznaczenie terminu odbioru robót. W terminie trzech dni roboczych od daty otrzymania
pisemnego zawiadomienia Wykonawcy – Zamawiający na piśmie zawiadomi Wykonawcę o terminie
odbioru robót.
1.11. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót wad nie nadających się
do usunięcia, Zamawiający może:
1.11.1. obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu rzeczowego przedmiotu zawierającego
wady, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru,
1.11.2. żądać wykonania przedmiotu
odbioru po
raz
drugi, jeżeli wady uniemożliwiają
użytkowanie przedmiotu odbioru,
1.11.3. odstąpić od umowy jeżeli po kolejnym odbiorze występują wady określone w pkt.
1.12. Zamawiający wyznaczy termin przeglądu wykonanego przedmiotu umowy po odbiorze
końcowym robót w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek także termin ich usunięcia.
1.13. Odbiór ostateczny zostanie przeprowadzony po upływie okresu gwarancyjnego określonego w
umowie i będzie polegał na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie
gwarancyjnym. Zamawiający wyznaczy termin protokolarnego usunięcia tych wad.
1.14. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy uznaje się
datę odbioru, stwierdzoną w protokołach odbioru robót.
§9
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %
wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 8 ust. 4 umowy, tj. ……………………..
złotych w formie ……………………………………………..
2.Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70% nastąpi w ciągu 30 dni po
odbiorze końcowym przedmiotu umowy i usunięciu ewentualnych usterek, zwrot pozostałych 30%
nastąpi nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
§10
1.Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) każdy dzień opóźnienia w wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,2% całkowitego
wynagrodzenia brutto,
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b) każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie
rękojmi i gwarancji za wady, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad w wysokości 0,2%
całkowitego wynagrodzenia brutto,
c) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego
wynagrodzenia brutto,
d) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto,
e) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii umowy
o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto,
f) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto,
g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,05%
całkowitego wynagrodzenia brutto.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:
a) każdy dzień opóźnienia w przeprowadzeniu odbioru końcowego robót w wysokości 0,2%
całkowitego wynagrodzenia brutto,
b) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % całkowitego
wynagrodzenia brutto.
3) W przypadku braku wykonania obowiązku określonego w Rozdziale 2 ust. 19 SIWZ lub braku
przedłożenia dokumentów, o których mowa w tym rozdziale, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych
do
wysokości
rzeczywiście
poniesionej
szkody.
4. Zamawiający
jest
uprawniony
do
potrącenia
należnych
kar
umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. W
przypadku
braku
możliwości
potrącenia
należnych
kar
umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający
wystawi Wykonawcy żądanie zapłaty należnych kar.
§11
1.Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego Zamawiającemu
przysługuje
prawo
odstąpienia
od
umowy
w
następujących sytuacjach:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w
interesie
publicznym,
czego
nie
można
było
przewidzieć
w
chwili
zawarcia
umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy
w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
2) Wykonawca przystąpi do likwidacji firmy,
3) w razie zajęcia majątku Wykonawcy skutkującego niemożliwością wykonania przedmiotu umowy
w umówionym terminie,
4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni od przekazania
placu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej
niż
14 dni,
6) jeżeli pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeżeń inspektora nadzoru Wykonawca
uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje
zobowiązania umowne,
7) w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonywanych robót nie odpowiada obowiązującym
normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych,
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8) Zamawiający powziął informację o realizowaniu robót przez podwykonawców niezgłoszonych
Zamawiającemu przez Wykonawcę,
9) z powodu utraty przez Wykonawcę wymaganych zdolności do wykonania przedmiotu umowy lub
rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu i Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu dowodów
potwierdzających, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia,
10) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, których umowy zostały zaakceptowane przez Zamawiającego lub zgłoszone
Zamawiającemu, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości
niniejszej umowy.
2.W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 – 10 złożone zabezpieczenie należytego wykonania
umowy przechodzi w całości na rzecz Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu
żadne roszczenia odszkodowawcze.
3. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego Wykonawcy
przysługuje
prawo
odstąpienia
od
umowy
w
następujących
sytuacjach:
1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno
zawierać uzasadnienie.
5.W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1) w terminie dni 7 od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości
wykonanych robót wg stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada,
4) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia
zaplecza
przez
niego
dostarczone
lub
wzniesione,
5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
obowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia
za roboty,
które zostały prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia w oparciu o protokół inwentaryzacji,
b)przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§12
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiany zostały przewidziane we wzorze umowy zawartej w załączniku nr 7 do SIWZ
2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione
łącznie następujące warunki:
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a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych
w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie lub umowie ramowej;
3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z
należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub
umowie ramowej;
4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian umowy,
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e;
6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku
zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od
15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
6) konieczność dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej lub uzupełnienia dokumentacji z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności w wyniku zmiany przepisów prawa w trakcie
realizacji zamówienia, ujawnienia się w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia wad dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
7) wystąpienie szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z przyjętą technologią wykonania robót.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec
odpowiedniej zmianie (pod warunkiem uzyskania zgody instytucji współfinansujących), o czas niezbędny
do wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy wymaga aneksu do umowy;
2.Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy zawartej z Wykonawcą w zakresie zmiany:
1) osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy (kierownik budowy), jeżeli wystąpią okoliczności
powodujące, że wskazana w umowie osoba nie może pełnić swoich funkcji. Wniosek Wykonawcy
wymaga uzasadnienia i udokumentowania.
2)podwykonawcy wskazanego w ofercie udostępniającego zasoby oraz rezygnacja z tego
podwykonawcy.
3) powierzenia podwykonawcy realizacji części zamówienia, w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie
zobowiązał się samodzielnie realizować zamówienie.
3. Wprowadzenie zmiany do umowy w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 następuje na podstawie
aneksu do umowy.
4. Postanowienia wymienione w ust. 1 i 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego
roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
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1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy,
2) zmiana danych teleadresowych.
§13
1. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wykonanie
przedmiotu zamówienia wynosi ………….. miesięcy zgodnie z kartą gwarancyjną stanowiącą
załącznik Nr …………. do umowy. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego robót.
2.Wykonawca
robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne robót,
stwierdzone w toku czynności odbiorowych i powstałe w okresie gwarancyjnym.
3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt występujących w okresie gwarancji
wad odnoszących się do przedmiotu umowy.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w przewidzianym terminie, Zamawiający może zlecić ich
usunięcie innym osobom na koszt Wykonawcy.
5. O wykryciu wady w okresie
gwarancji
Zamawiający jest obowiązany zawiadomić
Wykonawcę na piśmie.
6. Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji, okres gwarancji ulega
wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady.
7. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za
wady na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
8. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi poprzez wydłużenie tej
odpowiedzialności do okresu udzielonej gwarancji.
§14
Strony ustalają , że sądem wyłącznie właściwym w sprawach spornych wynikających z niniejszej umowy
jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§15
1.Wszelka korespondencja pomiędzy stronami umowy będzie kierowana pod niżej wskazane adresy:
2.Zamawiający: ul. Wolności 4, 76-010 Polanów
3.Wykonawca: …………………………………………………….
Wszelka korespondencja pomiędzy stronami dotycząca niniejszej umowy może być wykonywana
przez doręczenie pisma osobiście, listem poleconym lub faksem.
4. Strony zobowiązane są zawiadomić się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu siedziby oraz
numerów telefonów i faksów. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod
ostatnio wskazany przez stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożliwości
doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.
§16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawę z dnia
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, ustawę z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.
§17
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.
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Załączniki:
1)Dokumentacja projektowa.
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy.
4) Karta gwarancyjna.
5) Siwz.
6) Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

46

Przetarg nieograniczony pn. „Budowa drogi rowerowej Polanów – Jacinki i Polanów – Rzeczyca Wielka oraz
zagospodarowanie placów przystankowych”GM.II.271.1.2018
Załącznik do umowy nr 4.

KARTA GWARANCYJNA
Udzielam gwarancji na jakość robót wykonywanych na podstawie umowy
nr ………………… zawartej w dniu …………… pomiędzy:
Gminą Polanów zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Burmistrz Polanowa – mgr inż. Grzegorz Lipski
a:
………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………..
Warunki gwarancji:
1. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót i
wynosi ………. miesięcy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne powstałe
w okresie gwarancyjnym.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt
ujawnionych wad w terminach:
a) jeśli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie drogi – bez
zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu trzech dni,
b) w pozostałych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron.
Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
1. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek:
a) siły wyższej pod pojęciem którym strony ustalają: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk
generalny,
b) szkód wynikłych z winy Zamawiającego.
2. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w
termie 14 dni od daty jej ujawnienia.
Warunki gwarancji podpisali:
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz dokumentacji zawierającej opis przedmiotu zamówienia
Załączniki opisujące przedmiot zamówienia:
1. Projekt budowlany pn. „Przebudowa istniejącej drogi nieutwardzonej na drogę rowerową
o nawierzchni z kruszywa, na odcinku od ul. Zacisze w Polanowie do miejscowości Jacinki Działka
nr 104/14 obręb 4 Polanów, działka nr 567 obręb Wietrzno, działki nr 455, 21, 374, 375 obręb
Rosocha, działki nr 124/2, 124/4, 57,59 obręb Jacinki” – branża drogowa, Koszalin, 07.2017 r.,załącznik do zgłoszenia przebudowy do Starosty Koszalińskiego z dn.01.08.2016 r.
2. Projekt zagospodarowania terenu
pn. ”PLAC PRZYSTANKOWO-REKREACYJNY przy
ul. Zacisze dz. nr, 204/2 obręb 4 Polanów”- załącznik do zgłoszenia do Starosty Koszalińskiego
z dn. 01.08.2016r.
3. Projekt budowlany pn. „BUDOWA DROGI ROWEROWEJ NA DZIAŁCE NR 244/1 OBR. 2 M.
POLANÓW KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXV” – załącznik nr 1 do decyzji
Starosty Koszalińskiego z dn. 17.10.2017r. znak BOŚ.6740.590.2016.IN
4. Projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany pn. „Zagospodarowanie turystycznorekreacyjne otoczenia miejskiego zbiornika wodnego przy ul. Wolności w Polanowie
na dz. nr 244/1, 233/2 obręb 2 Polanów” - załącznik nr 1 do decyzji Starosty Koszalińskiego
z dn. 17.10.2016 r. znak BOŚ.6740.589.2016.IN.
5. Projekt zagospodarowania terenu i rysunki elementów małej architektury - Plac przystankoworekreacyjny Rzeczyca Wielka - załącznik do zgłoszenia do Starosty Koszalińskiego
z dn. 05.01.2018
6. Projekt budowlany pn. „Przebudowa istniejącej drogi nieutwardzonej na drogę rowerową
o nawierzchni z kruszywa na działce nr 40 obr. Polanów 6 w mieście Polanów” – załącznik do
zgłoszenia do Starosty Koszalińskiego z dn. 30.11.2016r.
7. Projekt budowlany pn. „Budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Wolności w Polanowie do
miejscowości Rzeczyca Wielka” na działkach 174,175,177 obr. 2 Polanów, dz nr 306/3,314/1, 314/2
, 315 obr. Warblewo, dz nr 5/23,52/4,52/5, 52/6,52/7,333/5 obręb Rzeczyca Wielka
– załącznik nr 1 do decyzji Starosty Koszalińskiego z dn. 05.01.2017r. znak
BOŚ.6740.949.2016.KG/SR,
8. Projekt zagospodarowania terenu punktu przystankowego na działce 2/2 obr. 7 w Polanowie, przy
skrzyżowaniu ul. Żwirowej i Bobolickiej, 11.2016 r.,- – załącznik do zgłoszenia do Starosty
Koszalińskiego z dn. 30.11.2016r.
9. Projekt zagospodarowania terenu „Zagospodarowanie punktów rekreacyjnych z miejscami
postojowymi i małą architekturą tras turystycznych na terenie gminy i miasta Polanów” - Plac
przystankowy przy Zakładzie Usług Komunalnych – branża architektoniczna, Koszalin, 11.2016 r.,( w zakresie lokalizacji stojaka na rowery.
10. Projekt budowlany pn. „Przebudowa chodnika na drogę pieszo-rowerową w przebiegu DW 205”
Polanów ul. Bobolicka na działkach nr 153/1obr 4 Polanów, dz.nr 12/3,12/4 obr.5 Polanów, dz nr 38
obr 6 Polanów, dz nr 1/1 i 2/1 obręb 7 Polanów – załącznik do zgłoszenia do Wojewody
Zachodniopomorskiego z dn. 30.11.2016r.
11. Projekt budowlany pn. „Budowa przejść pieszo-rowerowych przez DW 206” – na działce
nr 178 obręb 2 Polanów,dz. nr 509 obr Warblewo, dz nr 19/1 obr. Rzeczyca Wielka- załącznik do
zgłoszenia do Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 30.11.2016r.
12. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót pn. „Budowa drogi rowerowej
na działkach nr 244/1 i 244/2 obr 2 Polanów– branża drogowa, Koszalin,07.2016 r.,
13. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót pn. „Przebudowa istniejącej
drogi nieutwardzonej na drogę rowerową o nawierzchni z kruszywa, na odcinku od ul. Zacisze w
Polanowie do miejscowości Jacinki– branża drogowa, Koszalin,07.2016 r.
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