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II. Tryb udzielenia zamówienia

1.

2.
3.
4.

5.

Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp oraz w sprawach nieuregulowanych tą
ustawą przepisy Kodeksu cywilnego.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla wartości zamówienia
nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr Ogłoszenie nr
579393-N-2018 z dnia 26-06-2018 r.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Projekt pn.: „Zagospodarowanie terenu
nad jeziorem w Kikole”, realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wspieranie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na kata 2014 – 2020.
Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Kikole”.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
a) budowę ścieżek o nawierzchni z kostki brukowej:
* nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm w obrzeżach betonowych - 405 m2,
* nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w obrzeżach betonowych - 129 m2,
* nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w obrzeżach betonowych - 440 m2,
* nawierzchni z kruszywa mineralnego w obrzeżach betonowych
- 6,4 m2,
* nawierzchnia piaskowa
- 162 m2,
* nawierzchnia syntetyczna
- 191 m2,
* nawierzchnia trawiasta
- 685 m2,
b) budowę parkingów dla rowerów,
c) budowa schodów na skarpę z figurą sakralną, regulację skarpy, utwardzenie i obramowanie placu wokół
figury:
* balustrada w postaci słupków stalowych o przęsłach z dwóch łańcuchów. Maksymalny rozstaw
słupków 1,5 m. Długość balustrady ok. 21 m. Materiał: słupki stalowe, ocynkowane zabezpieczone
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proszkowo, malowane na kolor czarny. Górna część słupka zabezpieczona jest stalowym kapslem,
którego zadaniem jest ochrona słupka przed dostaniem się wody oraz innych zabrudzeń. Słupek w
zestawie posiada haczyki. Długość całkowita słupka wynosi 1,65 m, natomiast jego średnica to 2. Po
montażu wysokość słupka nad ziemią powinna wynosić 110 cm. Słupki montować w stopach
betonowych z betonu min C16/20.
* cokół należy odkopać do głębokości korytowania pod projektowaną nawierzchnie z kruszywa
mineralnego, oczyścić całkowicie z istniejących pozostałości tynku i wykonać nowy tynk cementowy
klasy min. 10 MPa.
d) remont pomostów drewnianych - wymiana desek podkładu pomostu,
W ramach remontu projektuje się wymianę wszystkich desek nawierzchni obu pomostów.
Po demontażu istniejących należy zamontować nowe deski 14 lub 16x4 cm. Zabezpieczenie
antykorozyjne. Ze względu na to, że wszystkie środki konserwacyjne dla drewna mogą działać
szkodliwie lub drażniąco na skórę ludzką przewiduje się konserwacje desek podkładu jedynie od spodu.
Powierzchnie górne pomalować pokostem a następnie drewnochronem nieszkodliwym przy kontakcie
ze skórą ludzką. Do impregnacji można użyć nap środka Imprex W – środek oleisty do impregnacji i
odgrzybiania drewna. Impregnat stosować zgodnie z instrukcja producenta. Zabiegi te należy
wykonywać przy całkowitym wyschnięciu drewna. Łączna powierzchnia obu pomostów wynosi 200 m2.
e) budowę placu zabaw dla dzieci:
* tablica z regulaminem,
* huśtawka wahadłowa podwójna,
* huśtawka ważka na belce,
* bujaki sprężynowe: bujak POLICE, bujak ZEBRA, bujak ELEFANTI CLASSIC, bujak DOGI CLASSIC,
* zestaw zabawowy
* ogrodzenie: metalowe wykonane z siatki ocynkowanej i powlekanej PCV w kolorze zielonym,
mocowanej do słupków o przekroju okrągłym, długość ogrodzenia ok. 77 m. Ogrodzenie posiadać
będzie dwie furtki o szerokości ok. 1,00 cm. Wysokość ogrodzenia 1,0 m. Słupki narożne należy
wzmocnić podporami.
f) budowę siłowni zewnętrznej:
* tablica z regulaminem,
* rower i jeździec,
* drabinka i podciąg,
* szachownica,
* biegacz i orbitek,
* surfer i twister,
* prasa i wioślarz
* wyciąg i krzesło
g) budowę wypożyczalni sprzętu wodnego wraz z wyposażeniem:
* Zaprojektowano montaż drewnianego domku o wymiarach 4m x 3m i wysokości do kalenicy 3,8 m.
Dach dwuspadowy, pokryty deską o gr. 24mm, następnie pokryty gontem bitumicznym. Więźba
dachowa: kozły o wym. 12 cm x 6 cm, dł. 2,8 m – 22 szt. Podciągi 12 cm x 12 cm x 9 m – 2 szt., 12 cm x
12 cm x 4 m – 2 szt. Słupy nośne 12 cm x 12 cm x 2,2 m – 10 szt. Miecze wsporcze (zastrzały) 12 cm x 6
cm x 1 m – 10 szt. Ściana o długości 8 m, zabudowana deską o gr. 22 mm. Dwa szczyty altanki
zabudowane deską o gr. 22mm. Całość deskowana i zaimpregnowana w kolorze brązowym, pokryty
gontem z podłogą drewnianą na legarach. Okno PCV, drzwi drewniane. Domek zamontować do
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betonowych fundamentów.
Wypożyczalnia sprzętu zostanie wyposażona w następujący sprzęt:
* łódź wiosłowa model 310 – 2 szt.
* kajak poliestrowy 2-os. Model 490 – 4 szt.
* rower wodny model 260 – 1 szt.
* rower wodny model 360 – 1 szt.
* kamizelka asekuracyjna uniwersalna – 22 szt.
* wiosło szypułkowe (drewniane klejone) 225 cm – 8 szt.
h) zabudowę latarni solarnych i kamer monitoringu:
na istniejącym tarasie betonowym dwie latarnie solarne typu CSL-815. Przy plaży dwie latarnie typu
SLC-1500R w wersji hybrydowej, czyli z możliwością podłączenia również do sieci. System będzie działał
w taki sposób, że główne zasilanie zawsze będzie z panelu solarnego, ale jeżeli pogoda nie będzie przez
dłuższy czas dopisywać, system automatycznie przełączy zasilanie na sieciowe i doładuje akumulator do
pełna, po czym znowu przełączy się na zasilanie solarne. Lampa świeci przez 5 godz. pełnym światłem
po czym przechodzi w tryb ECO, czyli ok 30% mocy maksymalnej i działa w tym trybie do rana. Lampy
montować wg instrukcji producenta, na fundamencie stanowiącym komplet z lampą.
i) montaż ławek parkowych:
projektuje się 6 szt. ławek ustawionych wzdłuż trasy ścieżki przy plaży. Projektuje się ławki drewniane z
oparciem. Nogi i oparcie z odlewu żeliwnego, siedzisko z deski o gr. 4cm, dł. 2m, szer.25 cm, oparcie gr.
4 cm, dł.2 m, szer. 25 cm.
j) modernizacja dwóch boisk do siatkówki plażowej (montaż słupków do siatkówki i stanowisk sędziowskich,
montaż siedzeń dla publiczności):
montaż słupków do siatki, stanowisk sędziowskich i składanych krzeseł dla publiczności- po 10 szt. przy
każdym z dwóch boisk. Słupki wykonane zostały z profilu aluminiowego 80x80 mm, w kształcie litery C,
zapewniającego wysoką sztywność na zginanie i małą strzałkę ugięcia. Aparat napinający blokowany
mimośrodkowo, w całości ukryty wewnątrz profilu. Korba napinająca dwukrotnie łamana, chowana
wewnątrz słupka. Konstrukcja aparatu napinającego umożliwia płynną regulację wysokości zawieszenia
siatki w zakresie 106 - 250 cm, co daje możliwość używania słupków także do gry w tenisa i badmintona.
Wykonane z cienkościennych rur stalowych, malowane lakierem proszkowym. Posiada osłony z gąbki
pokrytej skajem w kolorze żółtym.
k) montaż 3 toalet przenośnych:
* 2 szt. - toalet przenośnych z pisuarem /materiał – poliester kolor zielony, szary wnętrze białe, dach
kolorowy lub półprzezroczysty przepuszczający światło dzienne wymiary 115cm dł x 115cm szer x 225 cm
wys. waga ok 80 kg wyposażona w: zbiornik na fekalia o poj 225L z deską sedesową podwójny system
wentylacji grawitacyjnej pisuar z odprowadzeniem do zbiornika wieszak na papier toaletowy, wieszak na
ubranie wykładzina antypoślizgowa zawiasy samo zamykające z trójstopniowym systemem regulacji
zamek plastikowy z dwoma kluczykami pod jednakowym numerem kodu.
* 1 szt. - toaleta przenośna z umywalką i zbiornikiem na wodę /materiał – poliester kolor zielony, szary
wnętrze białe, dach kolorowy lub półprzezroczysty przepuszczający światło dzienne wnętrze białe
wymiary 115cm dł. x 115cm szer. x 225 cm wys. waga ok 85 kg wyposażona w: zbiornik na fekalia o poj.
225L z deską sedesową umywalka plastikowa ze zbiornikiem na wodę o poj. ok 40 L dozownik mydła
w płynie 500ml podwójny system wentylacji grawitacyjnej wieszak na papier toaletowy wieszak na
ubranie wykładzina antypoślizgowa zawiasy samo zamykające z trójstopniowym systemem regulacji
zamek plastikowy z dwoma kluczykami pod jednakowym numerem kodu.
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), oraz
pomocniczo w przedmiarach robót - załącznik nr 5 do SIWZ oraz postanowieniach – wzoru umowy – zał nr
4 do SIWZ.
4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami
i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz pomocniczo
z przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz
zapewni niezbędną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi.
5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w
przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ. W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w/w dokumentach.
6. Zamawiający Informuje, że wszystkie roboty wykonywane na obiekcie muszą być uzgodnione
z użytkownikiem.
7. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z dokumentacją projektową oraz wykona wszelkie towarzyszące
czynności niezbędne do zrealizowania całego zadania. Wykonawca bierze na siebie pełną
odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie, uruchomienie, regulację i działanie urządzeń, jak również za
jakość wykończeń, a także jakość przeprowadzonych prac odtworzeniowych związanych z naprawami
naruszonej w trakcie robót tkanki budowlanej i instalacyjnej obiektu.
8. Zamawiający informuje, że unieważni postępowanie na podstawie art. 93 ust.1a ustawy Pzp jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
9. Do Wykonawcy należy również wykonanie dokumentacji powykonawczej.
10. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
Kod główny:
45 11 27 20-8 – roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
11. Warunki gwarancji i rękojmi.
1) Zamawiający wymaga od wykonawcy, że odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji i rękojmi.
2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady na okres 60 m-cy i gwarancji jakości na okres
co najmniej 36 miesięcy, licząc od podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
3) Szczegółowe zasady wykonywania warunków gwarancji i rękojmi zawarto we wzorze umowy
stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.
12. Wykonanie przedmiotu zamówienia.
1) Roboty budowlane należy wykonać z należytą starannością oraz z wiedzą techniczną, przepisami BHP,
ppoż., a także zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową,
STWiORB, wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ.
2) Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór końcowy, jeżeli odbiór nastąpi bez wad
istotnych, obiekt będzie spełniał wymagania projektowe.
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3) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów, wyposażenia i urządzeń
dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie. Dokumentami mogą być
certyfikaty wydane przez jednostkę oceniającą zgodność.
4) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm oraz
o innych parametrach niż zaproponowane w projekcie, a także stosowania materiałów niewiadomego
pochodzenia.
5) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały – do czasu ich
wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą albo utratą jakości, właściwości lub
parametrów oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru.
6) Wykonawca po zakończeniu robót zwróci Zamawiającemu otrzymaną oryginalną dokumentację
projektową oraz przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej oraz na nośniku cyfrowym operat
kolaudacyjny, w skład, którego wchodzić będą:
a) protokoły przekazania terenu budowy,
b) dziennik budowy (założony na potrzeby wykonywania robót),
c) oświadczenie kierownika budowy o rozpoczęciu i o zakończeniu robót oraz gotowości
do odbioru,
d) certyfikaty B albo deklaracje zgodności CE lub aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości
użytkowych na wbudowane materiały i zamontowane urządzenia,
e) dokumentacja powykonawcza, rysunki i opisy (inne niż dokumentacja projektowa), służące realizacji
robót,
f) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń i
materiałów,
g) karta gwarancyjna obejmująca odpowiedzialność gwarancyjną za wykonane roboty
i zamontowane urządzenia,
h) protokoły odbioru robót,
i) protokoły z narad i ustaleń,
j) inne
dokumenty
zgromadzone
w
trakcie
wykonywania
przedmiotu
zamówienia,
a odnoszące się do jego realizacji,
k) wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgłoszenia zakończenia robót,
l) wykonawca wykona dwa komplety (kopia i oryginał) wymienionego operatu. Dokumentacja
powykonawcza podlega akceptacji przez Zamawiającego.
m) Wykonawca wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
7) Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym
w obowiązujących przepisach, tj. w szczególności ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
8) Wykonawca jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich
odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania
miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.
Uwaga! Część materiałów rozbiórkowych powstałych w czasie robót budowlanych (np. ławki, deski,
słupki siatkarskie itp…) należy przekazać i dostarczyć w miejsce wskazane przez zamawiającego (wykaz
materiałów do uzgodnienia z Zamawiającym).
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13. Rozwiązania równoważne.
1) Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów, urządzeń czy
wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie
określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i
należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich
stosowania.
2) Wykonawca może zastosować materiały, wyposażenie czy urządzenia równoważne o parametrach
techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń
zaproponowanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych (STWiORB).
3) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów, wyposażenia czy urządzeń
równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie / wbudowanie (certyfikaty B,
aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych
4) Dopuszcza się równoważne urządzenia, materiały pod warunkiem, że:
a) zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i
eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB,
b) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych
parametrom założonym w dokumentacji projektowej i STWiORB.
5) Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu,
że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych
w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty urządzeń,
wyposażenia i materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do
zaproponowanych w projekcie. Zamawiający uzna, czy urządzenie jest równoważne na etapie oceny
złożonych ofert.
6) Użycie urządzenia bez identyfikacji jego pochodzenia jest niedopuszczalne.
W przypadku zamontowania wyposażenia czy urządzenia, które nie będzie spełniać ww. wymagań
skutkować będzie bezwzględnym demontażem na koszt wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi.
14. Podwykonawcy robót budowlanych.
1) Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia przy udziale
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, który będzie zawierał z nimi stosowne umowy w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw (firm) podwykonawców.
3) Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby
wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wobec danego podwykonawcy zachodzą przesłanki
wykluczenia z postępowania, wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podwykonawcy lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonania tego zamówienia.
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6) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VI SIWZ, wykonawca
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
7) Pozostałe zapisy dotyczące podwykonawstwa, w tym dotyczące umowy o podwykonawstwo, zawarte są
we wzorze umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.
15. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a Pzp, Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca
przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu
przepisów Kodeksu Pracy, osoby bezpośrednio wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia,
za wyjątkiem prac wykonywanych przez kierownika budowy.
2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie 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 podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których
dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
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Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania;
Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które
podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod
kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko
pracownika nie podlegają anonimizacji.
4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję
w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane
będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.
16. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.
1) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym (w znaczeniu i ze
skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu cywilnego). W ramach wynagrodzenia Wykonawca wykona
zakres rzeczowy wynikający z SIWZ wraz załącznikami, tj. dokumentacją projektową i STWiORB, oraz
wskazań i wytycznych zawartych w SIWZ. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokładnie
zapoznać się z dokumentacją projektową i uzyskać wszelkie informacje niezbędne do wyceny oferty
i kompletnego wykonania robót.
2) Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury: Zamawiający przewiduje rozliczenie
zamówienia po wykonaniu robót budowlanych i odebranych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Zamawiającego. Faktura będzie wystawiona na podstawie protokołu wykonania robót budowlanych
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający
zapłaci należność przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, w terminie do 30 dni, licząc od dnia
złożenia u Zamawiającego faktury.
3) Podstawą rozliczenia za wykonane roboty i wystawienia faktury będzie protokół końcowego odbioru
robót zaakceptowany przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego.
4) Zapłata za fakturę może być realizowana z terminem płatności nieprzekraczającym 30 dni, licząc od daty
otrzymania przez Zamawiającego faktury zaakceptowanej przez inspektora nadzoru.
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5) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
6) Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na osobę trzecią swoich
wierzytelności.
7) W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) – rozliczenia będą dokonywane na
podstawie faktur wystawianych przez pełnomocnika konsorcjum. Zamawiający nie wyraża zgody na
oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić
zasady wzajemnego rozliczania się za wykonane roboty, w taki sposób, aby nie powstawała konieczność
odrębnej zapłaty dla poszczególnych partnerów.
17. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół.
▪ inspektorem ochrony danych osobowych w /Gmina Kikół, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół/ jest Pan
Piotr Zarembski, 0542894670, p.zamenbski@kikol.pl *;
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,np. „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w
Kikole” nr ZP.PN.271.10.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
▪ posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
▪ nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

IV. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2018 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i
prawidłowo ukończyli co najmniej 1 robotę budowlaną polegająca na budowie, rozbudowie,
przebudowie lub remoncie terenu rekreacyjnego lub placu zabaw, obejmującą swym zakresem:
roboty ziemne, montaż małej architektury, nawierzchnie ulepszone lub twarde o wartości brutto
nie niższej niż 150 000,00 zł brutto;
- dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnościach:
- Kierownik budowy o specjalności konstrukcyjna - budowlanej,
- Kierownik budowy o specjalności elektroenergetycznej,
- Kierownik budowy o specjalności drogowej,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 zł.
2. Zamawiający informuje, na podstawie art. 24aa Pzp, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Ocena potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie
złożonych oświadczeń wg wzoru załącznika nr 2 i 2a do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie
Zamawiającego, w terminie 5 dni zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
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niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 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.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja
ekonomiczna lub finansowa, innych podmiotów, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda,
aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
1) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp,
2) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych,
sytuacji finansowej lub ekonomicznej,
3) w zakresie doświadczenia – przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia potwierdzi spełnianie warunków określonych przez Zamawiającego,
4) nie zachodzą przesłanki do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy
Pzp.
5. RODO: Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków
tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO ( rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których
dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek
informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba
fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał,
chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
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W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy
w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
VI. Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Pzp.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony
do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258
lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art.
46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”,
lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy
z udziału w postępowaniu;
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9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz
z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc 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, 1618 i 1634), złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą,
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978,
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, w sposób zawiniony poważnie
naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione
do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał
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płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
o brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych
przez Zamawiającego
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie
Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni zobowiązany będzie złożyć aktualne na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8
ustawy Zamawiający żąda złożenia:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w ppkt 1–2.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
następujących oświadczeń i dokumentów:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
ZP.PN.271.12.2018
Strona 15

Gmina Kikół
„Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Kikole”
czym dowodami, o których mowa, 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;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.
3.

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.

4. Uzupełnianie dokumentów.
1) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
2) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3) Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu aktualnych na dzień złożenia.
4) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
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1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail Zamawiającego: urzad@kikol.pl)
2. Oferta jest składana wyłącznie w formie pisemnej (dokumenty składane do oferty mogą być złożone
w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną). Wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Przesłanie przez Zamawiającego dokumentu pocztą
elektroniczną bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia uznane będzie jako dokonane,
tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili.
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Iwona Boguska lub Artur Redmerski.
4. SIWZ wraz z załącznikami jest zamieszczona na stronie internetowej www.bip.kikol.pl.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, kierując
swoje zapytania w formie podanej w pkt. 2. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści złożonego
wniosku, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert. Treść wyjaśnienia
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.kikol.pl. Przedłużenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których mowa w niniejszym pkt.
6. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść
ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP) lub SIWZ. Dokonane zmiany
Zamawiający zamieści na stronie internetowej. Jeżeli zmiany, o których mowa w niniejszym pkt będą
istotne, w szczególności będą dotyczyły określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu
zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na części.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
IX. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysiące złotych
00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Kikół w Kujawskim Banku
Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim odział Kikół nr 54 9537 0000 0040 0187 2000 0005 dopiskiem:
„Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Kikole”
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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późniejszymi
zmianami).
4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą – może być w oddzielnej
kopercie.
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5. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

X. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.
2. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.
4. Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażone na
piśmie i jest dopuszczalne tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą (jeżeli jego wniesienia wymagano).
5. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą wraz z przedłużeniem ważności
wadium dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
6. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu
rozstrzygnięcia odwołania.
XI. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Na ofertę składają się:
1) formularz ofertowy,
2) kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej z podziałem na poszczególne branże budowlane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6) Oświadczenie Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:
Nazwa i Adres Zamawiającego
Oferta – przetarg nieograniczony pn.:
„Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Kikole”
nie otwierać przed dniem 11.07.2018 r. godz. 09:15
Nazwa i adres składającego ofertę
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania;
opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem,
gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia;
wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną;
dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną;
oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i
czytelną techniką;
zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie przed upływem
terminu składania ofert;
ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert;
zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie z dopiskiem na
kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

3. Forma dokumentów i oświadczeń:
1) dokumenty i oświadczenia składane do oferty należy złożyć oryginalne lub kopie potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną,
2) pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza,
3) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, z zasobów których korzystać będzie Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub te podmioty lub osobę poprawnie umocowaną,
5) Zamawiający będzie uprawniony żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie
potwierdzonej kopii, jeżeli złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości
co do jej prawdziwości.
4. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej
SIWZ;
3) oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy złożyć w Gminie Kikół Plac Kościuszki 7, 87- 620 Kikół, sekretariat pok. 9 na dziennik podawczy, w terminie do dnia 11.07.2018 r., godz. 9:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w Gminie Kikół Plac Kościuszki 7, 87- 620 Kikół, pok. nr 3 (sala posiedzeń), w dniu
11.07.2018 r., godz. 09:15.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące oferowanych cen i okresu gwarancji.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
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1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny oferowane, gwarancje oferowane.
6. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) w kwocie
brutto, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT oraz kwotę netto z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
2. Cena oferty wymieniona w formularzu ofertowym powinna być obliczona przez wykonawcę na podstawie
dokumentacji projektowej i STWiORB z uwzględnieniem wytycznych określonych w niniejszej SIWZ oraz
pomocniczo przedmiarami robót, z. Przedmiary robót są dokumentem pomocniczym dla Wykonawcy.
3. Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji
projektowej, STWiORB i SIWZ oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m.in. :
1) koszty składowania i utylizacji materiałów pochodzących z robót,
2) koszty doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego, likwidacji zaplecza budowy, a także koszty
przeprowadzenia wszelkich pomiarów i badań,
3) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,
4) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
5) koszty odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzonych robót budowlanych.
6) koszty wszystkich innych następujących po sobie czynności, niezbędnych dla zapewnienia zgodności
wykonania tych robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w szczególności
w STWiORB oraz we wszelkich innych częściach SIWZ, a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.
Jeżeli w opisie pozycji robót nie uwzględniono pewnych czynności czy robót tymczasowych związanych z
wykonaniem danej roboty budowlanej (np. roboty przygotowawcze, porządkowe), a w szczególności
kosztów związanych z oznakowaniem terenu prowadzonych robót, wykonywania dróg montażowych i
objazdowych i wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych.
4. Zasadnym jest (nie jest to czynność obowiązkowa), aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej celem
sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także dla
uzyskania wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych do wyceny oferty.
5. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści ofert
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Rażąco niska cena:
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
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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, ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017r.
poz. 847 oraz z 2016r. poz. 1265);
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:
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem
postępowania, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,
Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
b) 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. 1.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
10. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Ocena ofert: złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących
kryteriów:
1)

cena wykonania zamówienia (C) - 60%
C = [C min / C bad] x 60

gdzie:
C - liczba punktów za cenę
C min - najniższa cena ofertowa
C bad - cena oferty badanej
3)

gwarancja (G) – 40 %

oferta za to kryterium będzie oceniana w następujący sposób:
a) za gwarancję na okres 36 m-cy - 0 pkt.
b) za gwarancję na okres 60 m-cy - 20 pkt.
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c) za gwarancję na okres 72 m-cy i więcej - 40 pkt.
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 36 miesięcy, licząc od
dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Ocenę okresu gwarancji ogranicza się do 72 m-cy.
Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż 72 miesięcy ocenione będzie jak dla 72 miesięcy.
W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze okres gwarancji na wykonany przedmiot
zamówienia krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SIWZ.
Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria:
P=C+G
Uzyskany z wyliczenia wynik zostanie ustalony z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku,
z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
2. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
1) Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu oceny ofert i dokonaniu weryfikacji wykonawcy, którego
oferta zostanie oznaczona jako najkorzystniejsza (po złożeniu wymaganych oświadczeń i dokumentów
na wezwanie Zamawiającego), niezwłocznie zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty
wykonawców pocztą elektroniczną, podając w szczególności:
a) nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także
nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją za każde
kryterium i łączną punktację ofert;
b) uzasadnienie faktyczne i prawne o wykluczeniu Wykonawców z postępowania, jeżeli takie
działanie miało miejsce;
c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie działanie miało miejsce.
2) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego.
3) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
4) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym
mowa w pkt. 3), jeżeli złożono tylko jedną ofertę lub upłynął termin do wniesienia odwołania na
czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła
wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wniesie 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.
XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego
1. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu oryginał pełnomocnictwa
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zawierającego umocowanie osoby do działania jako przedstawiciel wykonawcy, chyba że wykonawca
samodzielnie będzie wykonywał działania zastrzeżone dla przedstawiciela wykonawcy.
2. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum:
1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków
konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,
2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia,
4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,
5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do
czasu wykonania zamówienia,
6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji
zamówienia,
7) określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum za wykonywanie
przedmiotu zamówienia (wyklucza się płatności przez Zamawiającego dla każdego z partnerów
z osobna – wystawcą faktury ma być pełnomocnik konsorcjum ).
3. Wykonawca korzystający z zasobów innych podmiotów przedstawi potwierdzone za zgodność z oryginałem
kopie zawartych umów o udostępnienie odpowiednich zasobów, które wcześniej zostały przyrzeczone.
Umowy te muszą gwarantować korzystanie z udostępnionych zasobów przez cały okres wykonywania
zamówienia w sposób nieograniczony oraz zawierać zobowiązanie o solidarnej odpowiedzialności podmiotu
udostępniającego zasoby finansowe wykonawcy za szkodę powstałą u Zamawiającego na skutek
nieudostępnienia tych zasobów. W przypadku nieprzedstawienia ww. umów uważać się będzie, że z tego
powodu nie może dojść do zawarcia umowy z Zamawiającym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
ze wszystkimi tego konsekwencjami. W przypadku korzystania z zasobów finansowych łącznie z ww. umową
wykonawca przedstawi umowę pożyczki wraz z deklaracją pożyczki złożoną w Urzędzie Skarbowym i
dokonaną opłatą skarbową na pełną kwotę pożyczki.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie oznaczona jako najkorzystniejsza – przed zawarciem umowy dostarczy
do Zamawiającego:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących bezpośrednie czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia czynności; oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
2) dokumenty potwierdzające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej wykonawcy z tytułu
prowadzonej działalności na kwotę w wysokości co najmniej ceny ofertowej;
3) kosztorys ofertowy.
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XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto. Należną
kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach SKOK, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli oferta
została złożona przez Wykonawcę lub wspólnie przez kilku Wykonawców, gwarancja musi być złożona
w oryginale oraz zawierać następujące informacje:
1) nazwę i adres Zamawiającego (Beneficjenta),
2) nazwę zadania objętego zabezpieczeniem z tytułu niewykonania lub należytego wykonania umowy,
3) nazwę i adres Wykonawcy, a w przypadku złożenia oferty wspólnej wykaz wszystkich Wykonawców
wspólnie składających ofertę;
4) że gwarant zapłaci nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych
Umowy, na pierwsze wezwanie Zamawiającego kwotę zabezpieczenia, a w przypadku złożenia oferty
wspólnej przez kilku Wykonawców - bez względu na to, z przyczyny którego z Wykonawców przedmiot
zamówienia nie został wykonany należycie,
5) dokonanie zapłaty w terminie 14 dni roboczych, od otrzymania pierwszego pisemnego żądania zapłaty,
właściwie podpisanego pisemnego oświadczenia, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał
swoje zobowiązania wynikające z umowy lub też nie zapłacił kar umownych wynikających z umowy,
6) terminy ważności gwarancji i kwoty, jak to wynika z treści pkt. 10 i 11 niniejszego rozdziału na okres
odpowiedzialności za wykonanie zamówienia oraz na okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi,
7) spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień gwarancji rozstrzygane będą przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego,
8) gwarancja jest nieprzenośna.
5. Niedopuszczalnym jest w gwarancji żądanie pisemnego potwierdzenia przez wykonawcę bezsporności
roszczeń oraz oświadczenia, że zapłacenie żądanej kwoty stało się wymagalne.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, to Zamawiający przechowa je na rachunku bankowym.
Zamawiający zwróci 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.
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9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,
o których mowa w ust. 3.
10. Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez Zamawiającego wszystkich robót za należycie wykonane.
11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosić będzie 30% wysokości
zabezpieczenia.
12. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie niepieniężnej, wymaganym jest aby Wykonawca
ustanowił zabezpieczenie w jednym dokumencie gwarancyjnym następująco (zabezpieczenie redukowalne) :
1) kwota zabezpieczenia ma być podzielona na dwie części:
a) pierwsza część w wysokości 70 % kwoty wymienionej w pkt. 1 na okres od dnia zawarcia umowy
do zakończenia robót, protokolarnego odbioru robót;
b) druga część w wysokości 30 % kwoty wymienionej w pkt. 1 na okres od dnia zawarcia umowy
do końca okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót, tj.
odbioru ostatecznego,
2) w przypadku dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do
przedłużenia ważności odpowiednich części zabezpieczenia o okres, o jaki przedłużono termin
wykonania zamówienia,
3) w przypadku niewykonania czynności przewidzianych w ppkt. 2) Zamawiający będzie uprawniony do
zatrzymania należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu wykonania uzupełnienia ważności jak w
ppkt. 2).
13. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu
wykonawca wnosi na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wykonawca wnosi na okres nie krótszy
niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
14. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem
terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu,
Zamawiający samodzielnie bez konieczności powiadomienia wykonawcy zmieni formę na zabezpieczenie
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
15. Wypłata, o której mowa w pkt. 14, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego
zabezpieczenia.
XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
1. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ wzór umowy wraz z załącznikami, której uzupełnieniu podlegały
będą jedynie dane ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
3. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w stosunku do treści oferty w następujących okolicznościach:
1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą
powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
2) konieczność zmiany dokumentacji projektowej, z inicjatywy Zamawiającego, uzasadnionej błędami
projektowymi lub w sytuacji, której wcześniej nie można było przewidzieć, z możliwością zmiany
wynagrodzenia (zmniejszenie lub zwiększenie);
3) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:
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a) wprowadzeniem przez Zamawiającego koniecznych zmian w dokumentacji projektowej lub
b) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, lub
c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lub
d) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiającego terenu
robót Wykonawcy, lub
e) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ lub zamawiającego z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę, lub
f) opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo
budowlane dokumentów, lub
g) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy, lub
h) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych;
4) zmiany warunków finansowania przedmiotu umowy uzasadnionej zmianami w budżecie Zamawiającego;
5) zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub
rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić
wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału
w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót.
Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy
podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę.
4. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie
opisowej i właściwie umotywowanej (protokół konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) przez
powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor nadzoru, oraz
kierownik budowy.
5. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lecz
nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
7. Zmiany związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego lub
zmiana danych teleadresowych) nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art 144 ustawy Pzp.
8. Zamawiający może zmienić umowę na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, tj.
1) 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:
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;
2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
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b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub
umowie ramowej;
3) 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;
4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e;
5) 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.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp oraz
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp, przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

XX. Załączniki do specyfikacji
Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 2a – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 – wzór umowy
Załącznik nr 5 – dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robót budowlanych
(STWiORB);,
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

Do Zamawiającego:
Gmina Kikół
Plac Kościuszki 7
87-620 Kikół
FORMULARZ OFERTOWY
1. Dane dotyczące wykonawcy:
Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
Siedziba…………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu/faks/e-mail ……………………………………………
nr NIP ………………………………………………………………
nr REGON …………………………………………………………
2. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w
Kikole” ogłoszenie …………………….z dnia 26-06-2018 r., oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie
z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę:
CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA brutto ……………………………………………….. PLN
słownie złotych:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cena zawiera podatek VAT w wysokości ……………..… %; w kwocie ……………………………………………..………….PLN
CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA netto ……………..………………………………….. PLN
słownie złotych:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
oferuję/my:
gwarancję jakości na okres ………………..…… miesięcy.
3. Oświadczamy, że:
1) udzielamy rękojmi za wady na okres 60 m-cy;
2) akceptujemy warunki płatności;
3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych
zastrzeżeń,
4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
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5)
6)
7)

Lp.

akceptujemy wzór umowy,
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
przedmiot zamówienia będzie wykonany wyłącznie siłami własnymi*
przy pomocy podwykonawców*:
Nazwa i adres podwykonawcy

Rodzaj i zakres robót
powierzanych podwykonawcy
(opisać rodzaj i zakres robót)

Wartość lub procentowa
część zamówienia,
jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub
podwykonawcom

4. Informuję, że wybór oferty będzie prowadzić*/nie będzie prowadzić* do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
Nazwa (rodzaj) towaru, usługi, którego dostawa lub wykonanie będzie prowadzić do jego powstania:
……………………………., wartość tego towaru lub usługi: ………………………… zł (jeżeli dotyczy).
5. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego;
6. Do oferty dołączono następujące dokumenty:
1) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu,
2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (jeżeli dotyczy),
3) inne dokumenty: ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Oświadczamy, że Wykonawca, którego reprezentujemy jest:
małym przedsiębiorcą (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50
pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów
EUR)
średnim przedsiębiorcą (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250
pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 milionów EUR)
dużym przedsiębiorstwem

7. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są
w następujących dokumentach: .................................................................................
8. Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł Wniesione wadium (dotyczy Wykonawców
wnoszących wadium w pieniądzu) prosimy zwrócić na: rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu
wpłaty wadium, wskazany rachunek bankowy:
……………………………………………………………..........................................................................................................
9. Informujemy, że część zamówienia …………………………………………………………wykonamy przy udziale
podwykonawcy:
(wpisać zakres)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Wartość ………………/ lub procentowa ………………… cześć zamówienia jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom.
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. **
Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

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

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

Załączniki:
1. Zestawienie rzeczowo – finansowe do oferty. – załącznik 1a.
2. Kosztorys ofertowy -załącznik 2b.

1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
*niepotrzebne skreślić
** W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Do Zamawiającego:
Gmina Kikół
Plac Kościuszki 7
87-620 Kikół
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.: „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem
w Kikole”; ogłoszenie …………………… z dnia 26-06-2018 r., prowadzonego przez Gminę Kikół, oświadczam, co
następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 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 1314, 16-20 lub art. 24 ust. 5 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.
…………………………………………
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(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………..………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt
2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 2a do SIWZ

Do Zamawiającego:
Gmina Kikół
Plac Kościuszki 7
87-620 Kikół
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.: „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem
w Kikole”; ogłoszenie ……………………………. z dnia 26-06-2018 r., prowadzonego przez Gminę Kikół,
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (rozdział V).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (jeżeli dotyczy):
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (rozdział V), polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………., w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni
zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
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………………………………
(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)
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Załącznik Nr 3

Do Zamawiającego:
Gmina Kikół
Plac Kościuszki 7
87-620 Kikół
Wykonawca :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres wykonawcy)
Przedmiot zamówienia: „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Kikole”; ogłoszenie …………………… z dnia
26-06-2018 r.,
OŚWIADCZENIE
Oświadczam/y, że:
a) do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), należą następujące podmioty *:
…………………………………..
…………………………………..
(lub lista w załączeniu)
b) nie należę do grupy kapitałowej *
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
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.
………………………………………………………………………….…………………….
(sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej)
* - jeżeli nie dotyczy należy skreślić
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Załącznik nr 4 do SIWZ
- Wzór umowy -

UMOWA Nr ……………………….
zawarta w dniu …………… 2018 r. w Kikole, pomiędzy Gminą Kikół z siedzibą w Kikole
Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół, nr statystyczny REGON 910866548, NIP 466-03-31-828,
w imieniu którego występuje:
- Józefa Predenkiewicza – Wójta Gminy Kikół
- przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kikół – Wioletty Frej
-zwanym dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z ustawą - Prawo zamówień
publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Kikole”, zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Zakres robót:
2) Przedmiotem zamówienia jest:
a) budowę ścieżek o nawierzchni z kostki brukowej:
* nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm w obrzeżach betonowych - 405 m2,
* nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w obrzeżach betonowych - 129 m2,
* nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w obrzeżach betonowych - 440 m2,
* nawierzchni z kruszywa mineralnego w obrzeżach betonowych
- 6,4 m2,
* nawierzchnia piaskowa
- 162 m2,
* nawierzchnia syntetyczna
- 191 m2,
* nawierzchnia trawiasta
- 685 m2
b) budowę parkingów dla rowerów,
c) budowa schodów na skarpę z figurą sakralną, regulację skarpy, utwardzenie i obramowanie placu wokół
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figury:
* balustrada w postaci słupków stalowych o przęsłach z dwóch łańcuchów. Maksymalny rozstaw
słupków 1,5 m. Długość balustrady ok. 21 m. Materiał: słupki stalowe, ocynkowane zabezpieczone
proszkowo, malowane na kolor czarny. Górna część słupka zabezpieczona jest stalowym kapslem,
którego zadaniem jest ochrona słupka przed dostaniem się wody oraz innych zabrudzeń. Słupek w
zestawie posiada haczyki. Długość całkowita słupka wynosi 1,65 m, natomiast jego średnica to 2. Po
montażu wysokość słupka nad ziemią powinna wynosić 110 cm. Słupki montować w stopach
betonowych z betonu min C16/20.
* cokół należy odkopać do głębokości korytowania pod projektowaną nawierzchnie z kruszywa
mineralnego, oczyścić całkowicie z istniejących pozostałości tynku i wykonać nowy tynk cementowy
klasy min. 10 MPa.
d) remont pomostów drewnianych - wymiana desek podkładu pomostu,
W ramach remontu projektuje się wymianę wszystkich desek nawierzchni obu pomostów.
Po demontażu istniejących należy zamontować nowe deski 14 lub 16x4 cm. Zabezpieczenie
antykorozyjne. Ze względu na to, że wszystkie środki konserwacyjne dla drewna mogą działać
szkodliwie lub drażniąco na skórę ludzką przewiduje się konserwacje desek podkładu jedynie od spodu.
Powierzchnie górne pomalować pokostem a następnie drewnochronem nieszkodliwym przy kontakcie
ze skórą ludzką. Do impregnacji można użyć nap środka Imprex W – środek oleisty do impregnacji i
odgrzybiania drewna. Impregnat stosować zgodnie z instrukcja producenta. Zabiegi te należy
wykonywać przy całkowitym wyschnięciu drewna. Łączna powierzchnia obu pomostów wynosi 200 m2.
e) budowę placu zabaw dla dzieci:
* tablica z regulaminem,
* huśtawka wahadłowa podwójna,
* huśtawka ważka na belce,
* bujaki sprężynowe: bujak POLICE, bujak ZEBRA, bujak ELEFANTI CLASSIC, bujak DOGI CLASSIC,
* zestaw zabawowy
* ogrodzenie: metalowe wykonane z siatki ocynkowanej i powlekanej PCV w kolorze zielonym,
mocowanej do słupków o przekroju okrągłym, długość ogrodzenia ok. 77 m. Ogrodzenie posiadać
będzie dwie furtki o szerokości ok. 1,00 cm. Wysokość ogrodzenia 1,0 m. Słupki narożne należy
wzmocnić podporami.
f) budowę siłowni zewnętrznej:
* tablica z regulaminem,
* rower i jeździec,
* drabinka i podciąg,
* szachownica,
* biegacz i orbitek,
* surfer i twister,
* prasa i wioślarz
* wyciąg i krzesło
g) budowę wypożyczalni sprzętu wodnego wraz z wyposażeniem:
* Zaprojektowano montaż drewnianego domku o wymiarach 4m x 3m i wysokości do kalenicy 3,8 m.
Dach dwuspadowy, pokryty deską o gr. 24mm, następnie pokryty gontem bitumicznym. Więźba
dachowa: kozły o wym. 12 cm x 6 cm, dł. 2,8 m – 22 szt. Podciągi 12 cm x 12 cm x 9 m – 2 szt., 12 cm x
12 cm x 4 m – 2 szt. Słupy nośne 12 cm x 12 cm x 2,2 m – 10 szt. Miecze wsporcze (zastrzały) 12 cm x 6
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cm x 1 m – 10 szt. Ściana o długości 8 m, zabudowana deską o gr. 22 mm. Dwa szczyty altanki
zabudowane deską o gr. 22mm. Całość deskowana i zaimpregnowana w kolorze brązowym, pokryty
gontem z podłogą drewnianą na legarach. Okno PCV, drzwi drewniane. Domek zamontować do
betonowych fundamentów.
Wypożyczalnia sprzętu zostanie wyposażona w następujący sprzęt:
* łódź wiosłowa model 310 – 2 szt.
* kajak poliestrowy 2-os. Model 490 – 4 szt.
* rower wodny model 260 – 1 szt.
* rower wodny model 360 – 1 szt.
* kamizelka asekuracyjna uniwersalna – 22 szt.
* wiosło szypułkowe (drewniane klejone) 225 cm – 8 szt.
h) zabudowę latarni solarnych i kamer monitoringu:
na istniejącym tarasie betonowym dwie latarnie solarne typu CSL-815. Przy plaży dwie latarnie typu
SLC-1500R w wersji hybrydowej, czyli z możliwością podłączenia również do sieci. System będzie działał
w taki sposób, że główne zasilanie zawsze będzie z panelu solarnego, ale jeżeli pogoda nie będzie przez
dłuższy czas dopisywać, system automatycznie przełączy zasilanie na sieciowe i doładuje akumulator do
pełna, po czym znowu przełączy się na zasilanie solarne. Lampa świeci przez 5 godz. pełnym światłem
po czym przechodzi w tryb ECO, czyli ok 30% mocy maksymalnej i działa w tym trybie do rana. Lampy
montować wg instrukcji producenta, na fundamencie stanowiącym komplet z lampą.
ii) montaż ławek parkowych:
projektuje się 6 szt. ławek ustawionych wzdłuż trasy ścieżki przy plaży. Projektuje się ławki drewniane z
oparciem. Nogi i oparcie z odlewu żeliwnego, siedzisko z deski o gr. 4cm, dł. 2m, szer.25 cm, oparcie gr.
4 cm, dł.2 m, szer. 25 cm.
j) modernizacja dwóch boisk do siatkówki plażowej (montaż słupków do siatkówki i stanowisk sędziowskich,
montaż siedzeń dla publiczności):
montaż słupków do siatki, stanowisk sędziowskich i składanych krzeseł dla publiczności- po 10 szt. przy
każdym z dwóch boisk. Słupki wykonane zostały z profilu aluminiowego 80x80 mm, w kształcie litery C,
zapewniającego wysoką sztywność na zginanie i małą strzałkę ugięcia. Aparat napinający blokowany
mimośrodkowo, w całości ukryty wewnątrz profilu. Korba napinająca dwukrotnie łamana, chowana
wewnątrz słupka. Konstrukcja aparatu napinającego umożliwia płynną regulację wysokości zawieszenia
siatki w zakresie 106 - 250 cm, co daje możliwość używania słupków także do gry w tenisa i badmintona.
Wykonane z cienkościennych rur stalowych, malowane lakierem proszkowym. Posiada osłony z gąbki
pokrytej skajem w kolorze żółtym.
k) montaż 3 toalet przenośnych:
* 2 szt. - toalet przenośnych z pisuarem /materiał – poliester kolor zielony, szary wnętrze białe, dach
kolorowy lub półprzezroczysty przepuszczający światło dzienne wymiary 115cm dł x 115cm szer x 225 cm
wys. waga ok 80 kg wyposażona w: zbiornik na fekalia o poj 225L z deską sedesową podwójny system
wentylacji grawitacyjnej pisuar z odprowadzeniem do zbiornika wieszak na papier toaletowy, wieszak na
ubranie wykładzina antypoślizgowa zawiasy samo zamykające z trójstopniowym systemem regulacji
zamek plastikowy z dwoma kluczykami pod jednakowym numerem kodu.
* 1 szt. - toaleta przenośna z umywalką i zbiornikiem na wodę /materiał – poliester kolor zielony, szary
wnętrze białe, dach kolorowy lub półprzezroczysty przepuszczający światło dzienne wnętrze białe
wymiary 115cm dł. x 115cm szer. x 225 cm wys. waga ok 85 kg wyposażona w: zbiornik na fekalia o poj.
225L z deską sedesową umywalka plastikowa ze zbiornikiem na wodę o poj. ok 40 L dozownik mydła
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w płynie 500ml podwójny system wentylacji grawitacyjnej wieszak na papier toaletowy wieszak na
ubranie wykładzina antypoślizgowa zawiasy samo zamykające z trójstopniowym systemem regulacji
zamek plastikowy z dwoma kluczykami pod jednakowym numerem kodu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), oraz
pomocniczo w przedmiarach robót - załącznik nr 5 do SIWZ oraz postanowieniach – wzoru umowy – zał nr 4
do SIWZ.
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami
i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz pomocniczo
z przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz
zapewni niezbędną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym
przepisie, Zamawiający określił w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
stanowiących załącznik do SIWZ. W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w/w dokumentach.
Zamawiający Informuje, że wszystkie roboty wykonywane na obiekcie muszą być uzgodnione
z użytkownikiem.
Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z dokumentacją projektową oraz wykona wszelkie towarzyszące
czynności niezbędne do zrealizowania całego zadania. Wykonawca bierze na siebie pełną
odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie, uruchomienie, regulację i działanie urządzeń, jak również za
jakość wykończeń, a także jakość przeprowadzonych prac odtworzeniowych związanych z naprawami
naruszonej w trakcie robót tkanki budowlanej i instalacyjnej obiektu.
Zamawiający informuje, że unieważni postępowanie na podstawie art. 93 ust.1a ustawy Pzp jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
Do Wykonawcy należy również wykonanie dokumentacji powykonawczej.

§ 2.
Termin wykonania zamówienia
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 31.08.2018 r.
§ 3.
Obowiązki Zamawiającego
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy;
2) zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;
3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobie p. ……………………………… oraz ustanawia kierownika
budowy w osobie p. ……………………………...
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§ 4.
Obowiązki Wykonawcy
1.

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego;
2) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;
3) zapewnienie na własny koszt dozoru mienia na terenie budowy;
4) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), okazanie, na każde
żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;
5) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji oraz
poniesienie kosztów utylizacji;
6) przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.),
b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.).
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie;
7) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór
mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie robót na terenie przejętym od
Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami;
8) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty
ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są
przewidziane według umowy;
9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem
pojazdów;
11) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i
prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;
12) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
13) dbanie o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku
oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
14) uporządkowanie terenu budowy po ich zakończeniu, zaplecza budowy, jak również terenów
sąsiednich zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów dróg,
nawierzchni lub instalacji;
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15) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy
odbiorze;
16) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie robót w terminie
nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;
17) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w
pełnej wysokości;
18) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości co
najmniej kwoty określonej w § 5 ust. 1;
19) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, za pośrednictwem inspektora nadzoru, o problemach
technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
20) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy.
Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego.
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, winna być
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.
Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.
Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i obowiązków powstałych w związku
z zawarciem niniejszej umowy.
§ 5.
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości ……………………… zł brutto (słownie: ……………………….). Wynagrodzenie obejmuje
.… % podatek VAT.
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.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury: Zamawiający przewiduje rozliczenie
zamówienia po wykonaniu robót budowlanych i odebranych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Zamawiającego. Faktura będzie wystawiona na podstawie protokołu wykonania robót budowlanych
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potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający
zapłaci należność przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, w terminie do 30 dni, licząc od dnia
złożenia u Zamawiającego faktury.
6. Protokół odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy, na podstawie elementów
zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, którą przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym
niezwłocznie po zawarciu umowy. Protokół odbioru robót podpisuje inspektor nadzoru i zatwierdza
Zamawiający.
7. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ……………………………………
……………………………..………………., w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.
8. Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

§ 6.
Odbiory
Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiór częściowy,
3) odbiór końcowy.
Odbiory robót częściowych, zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez inspektora
nadzoru. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika
budowy.
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie, bezpośrednio w siedzibie
Zamawiającego.
Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie
robót, potwierdzone inspektora nadzoru.
Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące
dokumenty:
1) dziennik budowy,
2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,
3) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty
gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
4) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,
obowiązującymi przepisami i normami,
5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane przez kierownika budowy),
6) pozostałe dokumenty, w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta, potwierdzające
należyte wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych,
a częściowego oraz robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie do 3 dni roboczych, od daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do ww. odbiorów.
Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego w terminie
14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru, a odbioru częściowego oraz robót zanikających i ulegających
zakryciu – w terminie 7 dni.
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Za dzień wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się dzień
zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości odbioru końcowego robót,
potwierdzonej przez inspektora nadzoru.
9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich
usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym, w okresie rękojmi za wady lub gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający
jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, w szczególności z zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
§ 7.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1,
tj. ………………………… zł (słownie: ………………………………… ) w formie ………………………… .
2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, a 70% wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Przepis ust. 2 nie znajduje zastosowania przed upływem terminu zwrotu 70% wniesionego zabezpieczenia
służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
(wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
2) 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 8.
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego
w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w §2;
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, w okresie gwarancji lub
rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5%
wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1;
4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1;
5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego
w § 5 ust. 1;
6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1;
7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1;
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8)

za niespełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
określonych w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych – w wysokości kwoty stanowiącej
iloczyn: minimalnego wynagrodzenia określonego odrębnymi przepisami obowiązującego w dniu
ustalenia kary umownej, liczby miesięcy, w których realizacja zamówienia nie spełniała wymogu
zatrudnienia na umowę o pracę i liczby osób, które wg wykazu określonego w § 1 ust. 5 powinny być,
a nie były zatrudnione w ramach umowy o pracę.
2. Zamawiający potrąci kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar
umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych.

1.

2.

3.
4.

§ 9.
Prawo odstąpienia od umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa w realizacji przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dłużej niż 30 dni – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie
30 - dniowej przerwy w realizacji umowy;
2) wystąpi istotna zmiany okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w terminie 30
dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia
stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania - w terminie 30 dni
od upływu terminu zapłaty określonego w wezwaniu;
2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót (częściowego lub końcowego) lub
podpisania protokołu odbioru - w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez
Zamawiającego odbioru robót (częściowego lub końcowego) lub od dnia odmowy Zamawiającego
podpisania protokołu odbioru.
Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące
obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z której leży przyczyna odstąpienia,
2) Wykonawca wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru robót przerwanych,
3) w terminie 10 dni od daty wezwania, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych
robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
4) Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy
terenu robót w terminie 10 dni od dnia odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia.
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1.

2.

3.

4.

5.

§ 10.
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy za pomocą podwykonawców, którym powierzy do
wykonania ………………………………………………………. .
/ bez udziału podwykonawców.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcy na następujących
zasadach:
1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamierzających
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, a także
projektu jej zmiany; podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;
2) Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany, może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do tego projektu;
3) niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń w terminie określonym w pkt. 2 uważa się za akceptację
projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego;
4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca mają obowiązek przedłożenia Zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian,
w terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo lub wprowadzenia do niej zmian;
5) Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, może wnieść
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian;
6) niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,
w terminie określonym w pkt. 5, uważa się za akceptację umowy lub jej zmian przez Zamawiającego;
7) zastrzeżenia do projektu umowy, a także projektu jej zmian oraz sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, a także do jej zmian, Zamawiający zgłasza w przypadkach określonych w art. 143b
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodów
potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
na zasadach określonych w art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w przypadku
dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę
wypłacanego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.
Zasady zawierania umów przez Wykonawcę z podwykonawcami odnoszą się również do zasad zawierania
umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

§ 11.
Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na okres 60 m-cy i gwarancji jakości na okres ……
m-cy, licząc od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego przez obie Strony.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni licząc od
daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego.
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3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
5. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.
6. Umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Gwarancja jakości
udzielona przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji udzielonych przez innych gwarantów (dostawców,
producentów, autoryzowanych przedstawicieli itp.).
7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady fizycznej przedmiotu umowy, jeżeli wada ta ujawni się
w terminie określonym w ust. 1.
8. Wykonawca zobowiązany jest w okresie pierwszych trzech lat od dnia podpisania (bez uwag) protokołu
odbioru końcowego przez obie Strony do corocznych przeglądów gwarancyjnych zapewniających
bezusterkową eksploatację przedmiotu umowy.
§ 12.
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem
formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
2. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 144
ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 1a - 1e ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 13.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych nie stanowią inaczej.
§ 14.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
§ 15.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) oferta Wykonawcy - załącznik nr 1,
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2.

Wykonawca:

Zamawiający:
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Załącznik nr 5 do SIWZ

dokumentacja projektowa
specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robót budowlanych (STWiORB)
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